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ЇН (И) (1): прото(ж), ми ... внзнаває(м) ... ижє єсмо сА 
о(бо)вАзали по(д) прнсАгою ... ижє єм(оу) ... чистою (!) 
вЬроу и пєвноую боудє(м) держати и слоужбоу и помо(ч) ... 
чинити ... по(д)лу(г) положень А н (!) чл(н)око(в) (!) 
тоуто внписаньі(х) (Хотин, 1448 Сох/. II, 733—734). 
Див. И1. 
НА1 прийм. (5889) І.(іззнах.) (4337) 1. (виражає об’єктні 

відношення) (1713) а) (вказує на особу або предмет, на які 

спрямована дія) на (686): Вьдаи то каждьіи члвкь кто на 
тни листь посмотрить ожє я кнАзь єоунутии И КИСТЮТИИ ..і 
чинимьі мирь твердий не королємь казнмиромь польскьмь 
(так— Прим. вид.) (б. м. н., 1352 Р 5); Узрьвши єсми 
на вврную службу Драгумиру н на Некрину, дали єсми 
имь двь сель (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5); а сє Азь па(н) 

пєтрашь староста галицкьш ... свьдочю то своимь листомь 
кто коли на сен листь возрь (!)... нжєпришєдь перед мА 
васко мошєнчичь и позваль коундрата борсничА о границю 
о вашичиньскоую (Галнч, 1401 Р 65); вло(д)славь з бжиєи 
мл(с)ти кроль полекии ... знаменито чинимьі симь нашимь 
листо(м) каждому доброму кто на нь возрить ... ижєдаємьі 
и дали єсмьі листь нашь наш ему милому приятелю етєфа- 
иови воєвод'Ь земль молдавскои на потвєржьньє нашихь 
пєрвьіхь листовь (Ланчиця, 1433 Р 124); ми велнкии князь 
Щвитрикгаил литовскни ... чинимь знаменито ... симь 
иашимь листомь каждому доброму, хто нань возрнть или 
чтучи его вьсльїшить, комуждо будеть его потрібно (Київ, 
1445 ЗНТШ СХ\7, 19); а што коли А а любо по мнь боудоу- 
чии наложить на тоє имє(н)є на дА(д)ковичи дрьжачи его 
в себе тогдьі вен тии наклади мои має(т) па(н) пєтрь а любо 
Дьти є(г) поплатити мнь (Луцьк, 1467 С/7 № 13); Я Йван 
Тимофєєвич Коуль ... визнаваєм ... сим нашим листом, хто 
на нєго посмотрит ... штож взАли єсмо вь кнАзА ВасилА 
Андрьєвича Полоубєнского тридцат коп грошей широких 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 23); ми Стєфан воєвода ... знаме¬ 
нито чиним ис сим листом нашим вьсЬм кто нан оузрит ... 
ожє прїндоша прАд нами... слоуга наш Сима БєнА и сестра 
его Моуша ... и продали ... єдно село на Я лань ... слоугам 
нашим Сими и братоу его Оники (Ясси, 1500 БО II, 
175); 

(вказує на особу або предмет, проти яких спрямована 
дія) на (кого, що), проти (кого, чого) (153): ажє поидєть 
оугорьскьш король на литву польскому королеви помага¬ 
ти (б. м. н., 1352 Р 6); А кто на то оустанєть тоть заплатить 
гривну золота вини (Львів, 1368 Р 16); а пакь ли би нашь 
г(с)подарь ннньшнин и потомь будушчии в томь нась 
не хотьлн послушнн бити, ми имамь, при г(с)подарю, при 
кролю... остати и с ними посполу на тнхь нашихь г(с)по- 
дарии воєводь стати (Сучава, 1395 Сові. II, 613); а коли 
кнАзь вєлїкїн, приАтєль нашь, имєть от нас пожадати ка- 
коую помочь на его нєпрїАтєлн, а ми имаємь дати кнАзю 

вєликомоу помоч (Ясен, 1445 Сові. II, 726); А єстлн боудє- 
мо слишати и видати никотороє нєпрїятєлетво от которои 
стороноу на король єго милости ... имаємо его милости да¬ 
ти внданїє (Коломия, 1485 ВИ 11, 372); И Борись передь 
нами о томь на него жадного доводу не даль (Вільна, 1495 
АЛМ 83); Кто б^дє(т) нєко(т)рьш добрн(и) члвкь на соу(д) 
позвань о квалть тогдн имєєть пово(д) на нєго досвє(т)чить 
(XV ст. ВС 18); н да єсть подобнь іоудь н прокльтомоу 
арїи и да има(т) оучастїє и сь оньмьі іоудєнє, єжь вьзьпи- 

ша на га ха (Ясси, 1500 Сох/. 5. 231); 
(вказує на особу або предмет, на користь яких відбува¬ 

ється дія) на (56): а на сторожу оть каждого воза по два- 
надєсАтє грошь (Сучава, 1408 Сох/. II, 631); Волень то онь 
продати, отдати ... н на церковь записати (Люблін, 1410 

АкВАК Хї> 5); А коу томоу при даль єсми на тоую црквь 
островь мошноє и озеро мошноє (Перевали, 1440 Р 142); 

а оу томь волень продати И замєнити И на црквь дати по 

своєи дши (Луцьк, 1452 Р 161); оу чоудновє бортннковь 
осмь чотири бо(р)тники на горо(д) дають да(н) а чотири на 
це(р)кви да(н) дають (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); И дали 
єсми тим селам ... сєс лист нашь на то, щоби не платили нам 
дан, ни посад ... ни на город д(а> не робьть, ни на посад 
(Дольний Торг, 1475 ВВ І, 200); Волень онь то отдатн и 
продати ... н на церковь записати, и кь своєму вжнточному 
оберьнути, какь самь налепей розумеючн (Вільна, 1499 
РИБ 777); 

(відповідає безприйменниковій конструкції з дав.) (66): 
Ащє ли хто подь областию нашою вь епархией Луцкой и 
Острозской, гординею превозносяйся, сия предания от- 
ческая и повеления княжения нашего переступить дерз- 
неть, десять тисечей рублей на нась и на єпископа (Луцьк, 
1322 АрхІОЗР 1 /VI, 3); ино коли би єго богь не дай воитє 
(!) с того свьта сшєддь (так.— Прим. вид.) ано на єго 
дьти сулимовь нма сполна спасти (Львів, 1412 Р 81); и 
так сА слушаєт вєчисто н непорушно со веєми входи и 
приходи, ничого на себе не внмєниваА (Київ, 1437 А З І, 
34); Видьвши єсмо службу иамь вьрную ... пана Петра Муш- 
чича... дали єсмо пану Петру Мушчичу ... имьнія ... зь ло¬ 
ви, зь гай н зь бобровими гони, ничого на себе не вимьняя 
(Вільна, 1492 АЛМ ЗО); И потвержаемь тьіе люди симь 
нашимь листомь вьчно и непорушно ему самому, и его 
жонь ... со вснми входи и приходи... ннчого на нась не 
оставляючи (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58—59); 

(вказує на особу, з якої щось стягається) з, від (кого) 
(3): варе кто имаєть должника оу брашовь, що би ни єдинь 
залогь не оузАль на торговчАньї о(т) брашова (Сучава, 
1435 Сох/. II, 692); а возємши воли имає(т) на на(с) свои 
пьнАзии прави(т) прєдь королємь (Самбір, 1459—1460 
ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); 



НА — 6 — НА 

б) {вказує на особу, предмет або явище, зв'язані з іншими 
предметами або явищами) на (616): и на то сввдци пань 
дмтрь (!) пань пєтрь (Казимир, п. 1349 Р 4); А на то послу- 
си кнАзь юрьии гльбовичь ... пань ота пилєцькии (Львів, 
1368 Р 16); Асввдци на то гринко ... рогозка прокопь сє- 
мєнко карабчЬєвьскии (Смотрич, 1375 Р 20); а на то вьра 
моА юги воєвода (б. м. н., бл. 1400 Сові. І, 27); а на то 
свьдковє, пань вьілчА, пань кьірста (Сучава, 1434 Сові. 
II, 670); Тьіми жь разьі а другий запись Романа Мстисла¬ 
вовича, на Купечовь ... такьже потвержаемь вьчне и на 
ввки (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1 /VI, 8); а тоть листь, которьін 
же бьіль записаль дАдА мои нєбожчикь... на таА имвньА 
мнь, тоть єсми листь содраль (Вільна, 1482 АЗ І, 79); 
а на то єсть в£ра нашєго г(сд)ва вьішєписаннаго, мьі стєфа- 
на воєводьі (Ясси, 1500 Сові. 5. 231); 

в) (вказує на особи, предмет або явище, зв'язані з якоюсь 
дією) на (76): а што ко(л) о(т) кого оусльїшю на господар А 
нашєго лихо или добро того(м) не оутаити господарА нашє¬ 
го вєлико(г) королА (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); а на то двори¬ 
ще запсали єсмо ему сєю нашєю грамою (!) пАтьдєсАть 
гривень подольскими полугрошки (Острог, 1427 Р 109); 
а за болшєє потвєрждєнїє присвгали єсми межи собою и 

клвлн св єсми на ч(ст)ньіи кр(с)тьи на уси сти и записали 
сь єсми межи собою, подь нашими пєчатми (Сучава, 1435 
Сові. II, 682); А пану Олєхну на єго до(л)ницю (!) доста- 
лосє бачаница а тесово (Львів, 1478 ЗРМ)\ А митрополит 
наш 0єоктист коупил па(к) на тих пиньзи нашєи митро- 
полїи от Соучавв от Ротимпана дроугоє село (Сучава, 1488 
ВП І, 347); И мьі ему приказали, абьі далей на честь его 
не сягаль и даль ему в томь покой (Вільна, 1495 АЛМ 
84); и прьісєгаль єсми самь изь сьіномь нашьімь Богда- 
номь ... на святоє єваньгєлиє ... тою присєгою ... твоєй 
милости (б. м. н., 1496 ВП II, 402); 

(у знач. прийм. про із знах.) (4): а вєрн(м) мьі твоє(н) 
мл(с)ти ижь твоя мл(с)ть вспомєнєшь на прьіязни и на за¬ 
писи прє(д)ковь своихь и тєжь на свои и намь то боудєшь 
дєрьжати (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ); А далей Борись 
на князя Костантина передь нами рекь: ввдаю бо я ещо 
на тебе и инихь рьчей много, але какь того чась будеть, 
тогда буду мовити (Вільна, 1495 АЛМ 83—84); 

(у знач. прийм. до з род.) (2): ПригожаєтсА частокро(т) 
што о(т)чичи а любо двдичи езьдА(т) по чюжєи зємли по 
слоужьбамь а заставлАють намєсники во оччинє своєи 
алюбо оу дьдинв прїидоуть нєхто потварєнь прє(д) соудь а 
приповєдасА на очизноу алюбо на двдичноу иє имаючи к 
нєи жа(д)на(г)о права (XV ст. ВС 16); 

(у знач, прийм. для з род.) (1): Я Пєтрь Боговитинович 
сознаваю симь монм листом ... иж ... дал єсми братаничоу 
своєму... имЬньє, котороє єсми закоупил ...оу ТоурьАнь- 
ских и Сьінковичов на єго парьсоуноу, ємоу самомоу и по 
нєм боудоучим (Боковичі, 1496 АЗ І, 244); 

(у знач. прийм. за із знах.) (і): Ключникь берестейский 
господару личбу делал з воскових грошей, што ему дано на 
воскь 2 сте копь и 70 копь и 2 копе (б. м. н., 1495 АЛРГ 60); 

(у знач, прийм. над з ор.) (1): и па(н) косте сА смнлова(л) 
па нє(г) (Сучава, 1449 Сові. II, 385); 

(у знач, прийм. з із ор.) (1): ми стєфань воєвода знаємо 
чиньїмь ... што коли єсми имЬли мєрзєчку на нашєго г(д)на 
и брата старшєго, илїАша воєводи ... о то(м) ми ис нашими 
бо Ари ... оумисливши доброую мисль и оучинили єсми 
вЬрною покороу г(сд)ну и брату нашєму старшєму, илїа- 
шоу воєводЬ (Бирлад, 1435 Сох/. II, 679); 

(відповідає безприйменниковій конструкції з ор.) (1): а 
тоє вишє писанноє (в ориг. вьішє писаиного.— Прим, вид.) 
через шлах(о)тнє врожєного кн(А>зА Костєнтина н теж 
на єго наслєдьки власний и зо всим правом панством и 
власностю <маєть> бити держано и поживано спокойнє 
(Вільна, 1499 АЗ І, 118); 

(відповідає безприйменниковій конструкції із наз. або 

знах.) (28): а коли которьі господарь порушить таковьш 

да єсть проклАть о(т) га ба... и на таковьш да имаєть' 

оучАстїєсь онЬми рекшими на ха (Сучава, 1403 ДГАА); 
а они да не нмают добоувати на сїє наше привилїє николи 
(Сучава, 1493 ВП II, 22); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) на (кого, що) або відповідає безприйменниковій 
конструкції (18): и оучєстїє да имаєть сь онЬмн, єжє вьзь- 
пишє на владика х(ст)а (Бирлад, 1435 Соз/. II, 680); тако(ж) 
ни одноу привилїа що (пр>єдни оучиннли на тьі(х) сє(л), 
що би нє добоували на своєю привилїа николи (Сучава, 
1456 Сові. II, 577); и тЬгал ... на ИлцЬ за сьмрьтьотць 
єго АндрицЬ (Сучава, 1473 ВП І, 186); мьі стєфа(н) воє¬ 
вода ... чнни(м) знаменито ... ожє прїидоша прА(д) нам(и)... 

ива(н) снь васко(в) ... иеь своими братїами и твгали ... 
на марушкою на до(ч)ка ивана ку(п)чича (Васлуй, 1474 
РГС)\ а па(к) привилїє, що имали слоуга на(ш), (моуша н) 
калина, о(т) наши(х) оуиковє... на тоє половини о(т) 
рьшканн, а онн дали оу (або на.— Прим, вид.) ру(к) 
слузЬ нашєму, глигорови (Ясси, 1500 Сові. 3. 234). 

2. (виражає означальні відношення) (825) на (6): и па(к) 
имаємь миру на оуси сторони (Баків, 1447 Сові. II, 732); 
приходь положили полшеста ста копь грошей н три копи 
грошей безь девети грошей; толкожь квитаціи положили, 
на коториижь роздали, кому е. м. подаваль пенязей вь 
нихь зь мита (Берестя, 1496 АЛМ 128); Толкожь и кви- 
тации положили, на которин ж роздали, кому его милость 
подавал пенезей вь них з мита (Вільна, 1497 АЛРГ 79); 
на и м я (819) див. ИМЯ 1, 2. 
3. (виражає відношення мети) (783) на (що), для (чого) 

(759): И на то єсми даль господину отцу владьіце сию гра¬ 
моту мою (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); а на потвєржє- 
ньє тим дьдинам, дали єсмо твєрдост нашу пєчат привь- 
сили вєлєбного королювства нашєго (Судомир, 1361 А02 
6); а на потвєржєньє приложиль тому листу свою печать 
пано мацина (Львів, 1400 Р 61); а на потвєржєнє того 
н(а)шого жалованА ... пєчат н(а>шувєлєли єсмо прнвєси- 
ти к сєму н(а)шому листоу (Київ, 1437 Л5 І, 34); а про 
льпшоую справєдливость пєчат єсми свою привьсил на 
потвержєниє томоу моємоу листоу (Берестя, 1466 АЗ 
І, 62); одно ж позволяю зятю моєму и дочце моей на потре¬ 
бу имь самим на селидбу з ведомомь моим у дуброве моей 
Хренницкой дерева утяти и травьі укосити (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); А на твердость того и печать нашу 
казали єсмо приложити кь сему нашому листу (Вільна, 
1495 РИБ 621); А на болшоую крЬпость и потврьждєнїє ... 
вьішєписанномоу, вєлЬли єсмьі ... нашоу пєчат завЬсити к 
сємоу лнстоу нашємоу (Ясси, 1500 ВП II, 176); 

(у знач, прийм. по із знах. або із за з ор.) (2): и дали єс¬ 
ми на(ш) ли(ст) нашємоу монастироу ... на то щоби ходили 
три возовє и(х) на рибоу, или на дую (!) или на нистри 
(Котнари, 1454 С05/. II, 508); 

(переважно у грамотах молдавських канцелярій — з 
іншими відмінками) на (що), для (чого) (22): (а н)а бул- 
шєю крЬпости ... вєлАли єсмьі... привЬсити нашу (пє)чать 
к сємоу листу нашєму (Сучава, 1409 Сові. І, 65); а ми та- 
ко(ж) оуси панове и ра(да) мо(л)давска ... пєчати наши 
привЬсили єсми к том(у)то листу, на потвєржєниє(м) 
тьімьто вишєписани(м) рЬчє(м) (Серет, 1453 Сові. II, 766); 
А на твердости сего моего листу и печать єсми свою при¬ 
ложиль (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 

4. (виражає просторові відношення) (590) а) (вказує на 
напрям дії або просторову межу чого) на (417): а покинувь- 
ши гостинець Колковьский, взяти вь лево гостинцемь до 
Жьідичина на западь лєтний (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
\/УІ> 2); а хотар тому селу от одинои сторонь сочава ... на 
могилу (Сучава, 1393 Сові. І, 13); а ту исипали могилу 
межи дубо(м)ь а межи буко(м)ь на полку а о(т) ближьшєго 
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реченого бука ... прості на дубь а о(т) дуба ... на букь 
а о(т) бука оукосомь на Аблонь (Галич, 1404 Р 68); а одь 
тоеи дольїньї Кобельїкой на полудень грунть Хмелницкій 
вправо (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); А хотарь той пасицн: 
почєнши ... от манастир'ь попєрєкь на Трьнавкоу, та чє- 
рес Трьнавкоу поперек на Крьланн (Сучава, 1470 ВБ 
I, 148); и я подлугь листу гдрского обедвй тьіе нивки от- 
ехаль ... и границу есми положиль Плоской ниве подле 
дороги великое ... в долину сгЬшкою просто на взгорокь 
(Київ, 1491 АрхЮЗР 8/1V, 158); А хотар виш(єписани) ... 
на врйхь дЬла на доубь (б. м. н., 1500 50 7); 
б) (вказує на місце, куди спрямована або де відбувається 

дія) на (74): такє(ш) кєдьі коли бьі сА пригодило помочи оу 
кролєвьствй пол(с)комь на далекий сторони, далєи Кракова 
и далєи пол(с)ки ... имамьі помагати подлу(г) всє’Ь нашє'Ь 
мочи, противу всйхь ихь нєприАтєлии (Сучава, 1395 Сові. 
її, 612); тогдьі А па(н) староста на той рокь своимь живо- 
томь внйхаль на тоу границю (Галич, 1401 Р 65); и вивели 
облазиичєвє много добрьіхь людии на дуброву (Зудечів, 
1411 Р 79); А перешедши верховину Ровця, на другую сто¬ 
рону той верховини, засталисмо пана Максима Тнмкови- 
ча (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); але коли па(н) на(ш) ко¬ 
ро^) єго мл(с)ть приближи(т) сА до рускои зємлн, а ми 
имає(м) пєрє(д) єго мл(с)ть вьієхати на виимєнованоє 
мистцє (Серет, 1453 Сові. її, 765); а што с подворьА паней 
Михайлови Рудєнский ворота поставлАни на тоє подьво- 
рьє ... ино кн(є)г(и)ни єє милость маєттии ворота Рудєн- 
скои загородити (Луцьк, 1494 А5 І, 101 —102); а заимє(т) 
ли на своєи паствь тогдьі не имаєть оу свои дворь гонїть 
на г(с)дрьски(и) дворь гнатї на обороу (XV ст. ВС 37); 
у іа іат па іиіи гетІи ^уіесЬаІ розроіи 2 рапот Магкот 
(Тришин, і500 ДПЖН)\ 

(у знач, прийм. у із знах. або до з род.) (17): а кто не 
идєгь на бвлни городь, толко имєть дати на тАгАнАкАчю 
колко у б'Ьломь городй, опрочє пєрєвозовь (Сучава, 1408 
Со$£. її, 631); хто прїб'Ьжи(т) на чюжїи домь оброннЬ а 
оуранАть того (XV ст. ВС 19); такєжь и посло(м) вашє(и) 
мл(с)ти и купцо(м) да є(ст) земля г(с)дра нашого воєводи 
о(т)ворєна ходити слобо(д)но ... и бе(з) погоубн бу(д) на 
которую сторону (б. м. н., 1496 ПСВВ); 

в) (вказує на сферу діяльності, на яку спрямована дія — 
рух, з відтінком мети) на (52): Г розгіі па июупи а і за- 
ші іезто иге па сіогоге (Липнишки, 1433 ЗИТШ ^XXVЇ, 
140); да не дадоугь тотьі люди ис тА(х) сєла(х) ни да(н) ... ни 
подводоу ... ни на жолдь да не ходіть (Нямц, 1454 Сові. 
II, 517); а о слоужбоу коли на воиноу поонти (!) тогдн А 
имаю за пана дробиша застоупати (Острог, 1458 ОЖДМ)\ 
А коли на во(и)ноу ходять тогдн подимьщини не дають 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); О зємлАнА(х) котори(и) на вои¬ 
ноу идоу(т) а оубогн(м) людємь по своєи зємли по сєли- 
що(м) щкодА(т) (XV ст. ВС 27 зв.); и тє(ж) ти(н) лю(ди) 
соминци на роботоу хоживали к двороу нашом(оу) тоу- 
рєискоу (Вільна, 1499 ГОКІР)\ 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) на, у (що), до (чого) (ЗО): а хотарь ємоу є(ст) на 
могили що на чоунго(х) о(т)толи просгЬ на молдава (б. м. н., 
1400 433); а хотарь томоу вишє писа(н)номоу 
сєлоу да є(ст) ... до малого дорогоу та малою дорогою до 
сто(л)па та на старого сто(л)па (Сучава, 1488 ДГСПМ)\ 
А хотарь томоу вишєписаномоу сєлоу да єст почєнши 
от конєц яза ставова ... от толй чєрєс поле на вєликом 
доубоу, а от доуба дилом чєрєс добровоу до боуковиноу 
(Сучава, 1491 ВВ І, 456). 

5. (виражає часові відношення) (352) а) (вказує на термін 
здійснення дії) на (69): а мнй королеви помагати оль на 

годь минєть дмитрнєвь днь (б. м. н., 1366 Р 14); По бжьи 

нарож'Ьньи тисАча л'Ь(т) и т н ^ий Л'Ь(т) на обрйзаньє га 
нашєго исоуса ха ... коупиль пань ганько ... в олєшка 
оу оу (!) малєчковича дйдичьство на щирку (Львів, 1368 Р 

15); а ми слубоуємо (так.— Прим, вид.) ему ... тйхо д ти- 
сАчи рублиі воротити исполна Г того л'Ьта на мАсопусто 
(Луцьк, 1388 Р 37); а с тихь имЬній маеть тую копу гроши 
давати на Воведеніе святия Богородица (Київ, 1398 
ДГПМ)\ писано листь оу галичю оу понєдЬло(к) на пє- 
рєво'Ь (!) матькн божий (Галнч, 1418 Р 89); пи(с) оу со- 
чавй ... на рожєство матки божии (Сучава, 1439 Сові. 

II, 713); А подимьщиноу дє(и) даивали за великого кнзА 
витовта на трєти(н) годь (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); И ми 
казали и тоть листь очистити, и рокь есмо положили тещи 
его передь нами стати на запусти на наши великій (б. м. н., 
1498 АЛМ 169); 

(у знач. прийм. у із знах.) (35): приєхаль клепачь на 

стго якуба днь (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а дань листь ... 

на стго дха днь оу пєрємьішли (Перемишль, 1390 Р і76); 
писань листь оу галичи на (втрк) вилью оушєстьА свАтого 

дха (Галич, 1404 Р 68); пи(с) ву(л)пашь, оу со(ч)вй ... на 
днь оуспєнїє сгЬи бци (Сучава, 1455 Сові. II, 544); а 
писан оу в Остроз(є), оу четверть на с(вА)т(о)го ОстафА 
день (Острог, 1463 АЗ І, 56); Писан оу Сочавй ... на день 
вьздвижєнїа чєстнаго крєста (Сучава, 1499 ВИ II, 444); 

(відповідає безприйменниковій конструкції з род. або 
знах.) (26): А осадивши ис каждого кмєтА по два гроша ши¬ 
рокая оу кнАжю комору давати на каждьіи рокь (Бохур, 
1377 Р 24); Ми ильАшь воєвода ... записуємьсА тнмь 

пношамь ... єжь имаємь и слюбуємь имь жолдь платити 

на каждии мйсАць по Є гривень лАдьскихь (Сучава, 1433— 
1443 АРМ)\ А на кажьдий годь мають иамь дати чоломь- 
бит(ь>я по сороку локоть адамашьки (Краків, 1487 РИБ 
226); а маеть нам вси тни гроши давати на кажднй год гото- 
визною (Вільна, 1498 АЛРГ 82); а прєз год да им слоужАт 
на вьсАкоу нєдєлю литоургїю (Гирлов, 1499 ВВ II, 156); 

б) (вказує на проміжок часу, протягом якого відбувається 
дія) на (220): я Любарть Кгедеминовичь ... записаль есми 
и даль село своє Рожисче... иа веки вечьньїе соборной церю; 
ви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1ЛЛ, І); коли имйль й 

тесль на нєдь(л) а коли з тєсль (б. м. н., 1386—1418 Р 35); 
владиславоу, вєлєбномоу кролю польскомоу ... слоужба 
вйрна на уси часи о(т) илїаша воєводи (Сучава, 1435 Сові. 
II, 681—682); Продали есмо мито Берестейское ... на три 
годи за три тисячн копь грошей и за триста копь грошей 
(Краків, 1487 РИБ 226); Продали есмо мито берестейское... 
краковАнину Гендриху Карловичу на три годи за тисА- 
чу копь грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 82); тако ми и тако н 
наши дЬднчи по том боудоучїн в зємли нашєи молдавскон, 
маєм бити и пановати на пришльїи часи цйло и безпечне 
(Гнрлов, 1499 ІВД II, 419); тоє вькє (!) вишеписанноє да 
єсть томоу нашємоу ... монастироу о(т) нА(м)ца и о(т) 
на(с) оурьїкь ... нєпороушєнно, николи, на вйкн вйчноА 
(Ясси, 1500 Сові. 3. 230—231); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) на, у (2): також и сими рази, по жаданїю и по 
рйчи господарі нашєго милостивого кролй єго милости ... 
слоубоуємь и обєцахомь господарєви нашємоу миломоу 
кролй (!) єго милости, абихом ми на того днє и на тни час, 
що коли нам єго освйцєнною милость изАвлйєть по єго мн- 
лости посломь ... абихом св сь єго милости видйлн и гол- 
довали (Новий Град, 1479 ВВ II, 351); а они да имают нам 
слоужити на вьсйких нєдєлйхь оу чєтврьток вечерь пара- 
клис, а вь пйток литоургїю (Сучава, 1488 ВО 1, 356). 

6. (виражає модальні відношення) (37) на (36): Вол но 
резникомь ... бидло купуючи ... и на шроти рубаючи, 
кому хотя продавати волно (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); а тия 
села дадошє прй(д) нами и на наше вйданїє ис полємь и сь 
лйсомь (Сігет, 1404 ГМ)\ Ісіет регеб зіеЬіе па ігу богоЬу 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140—141); ато (!) 
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докончанїє держати намь н пополнити,на об'Ьстороньі,в'Ьчно 
и иєпороушєно (Ясси, 1445 Сові. II, 726); што тьіи прнАтєлн 
промєжи нами наидоуть, то намь тєрпЬти на об'Ь стороні 
(Вільна, 1482 А8 І, 79); али да є(ст) и(м)тоє село на двА 
части (б. м. н., І497 Сові. 5. 209); 

(узнай, прийм. з, від з род.) (1): н мьі тьі(х) прьівилєю(в) 

на обє сторонє вьіслоухали и свєдєцьтва пна воєводина а 
пана юрьева (Вільна, 1499 ВФ). 

7. (виражає причинові відношення) на (14): ихь милость 
иа моє чоломбитье то вчинити (!) печатн свои приложили 
кь сему моєму листу (Луцьк, 1449 АЛМ 8); и Их Милость 
на мою прозбоу то вчинили и почати свои приложили к 
сємоу моємоу листоу (Друцьк, 1492 АЗ III, 24); и тьіми часьі 
єго милость вншєрєчєннїи крал за волю и на прнчиноу 
наиясн'Ьишєго ... пана Владислава ... нам вьси мєрзАчкьі н 
шкодьі н крнвдьі ... отпоустиль (Гирлов, 1499 ВП П, 419). 

8. (виражав відношення замісництва, обміну на що) на, 
за (12): мьі ильАшь воєвода ... запнсуємьсА тьімь пношамь 
єжь имаємь и слюбуємь имь жолдь платити на каждьіи 

мЬсАць по Є гривень лАдьскихь на копьє (Сучава, 1433— 
1443 АРМ)\ с господарА королА єго мл(с)ти дозволє(н)є(м)... 
мєнА(л) єсми с ьігумєно(м) пєрєсопницки(м) з ларионо(м) 
тьі(м) всє(м) своимь имє(н)є(м) ... дА(д)ковичи ... на є(г) 

имє(н)є на црквноє ... на чємєри(н) (Луцьк, 1490 Лам 
9. (виражає кількісні відношення) на (11): даємо надто 

подь Острогомь тому господину отцу владьіце ... село на¬ 
ше Бусчу ... подь Дубно на две мили (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/\/І, 1—2); што к намо принєсєть записо на 
Г тисАчЬ тому мьі дамьі вашь лнсто што писано на Д тис А чи 
(Сучава, 1388 ЗЬ 678—679); а одь тьіхь копцовь лись 
Мьіховь пущаючи влево, а пана Максима вправо, на пуль 
мили дольїною и стежкою до дольїньї Бубновьїцн (Ново¬ 
селиця, 1430 ГВКЛ 8); а боудЬ(т) ли паства вєлїкая оу 
то(м) л'ЬсЬ чєрє(с) которьїи лє(с) маєть гна(т) оу свои ль(с) 
тогдьі то(т) па(н) чїи то лЬ(с) имєєть своє жалоудиє браті 
алюбо спаствїть на три(д)ца(т) лако(т) обапо(л) дорогьі 
штобьі томоу вол но гна(т) бєзь є(г) щкодьі и бєзь є(г) гнє- 
ваньє до своє(г) л'Ьса (XV ст. ВС 38); А поведал намь, 
штож дей только тое землицьі на двадцать бочокь (Вільна, 
1499 АЛРГ 94). 

II. (з місц.) (1552) 1. (виражає просторові відношення) 
(1184) а) (вказує на місце, де хтось або щось знаходиться) 
на (797): Я Любарть Кгедеминовнчь ... запнсаль есми и 
даль село своє Рожьісче ... соборной церкви у Луцку ... 
противь островов нашихь ... почонь оть Песчанькн брод- 
ку, одь граници Сениковь, дорогою звечьістою до Лю- 
бецкого мосту на болоте речьки Лютьїцьі (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 1—2); а и єщє даль єсмь н'Ьзьі на днЬстрЬ 
(Казимир, п. 1349 Р 3); УзрЬвши єсмн на вЬрную службу 
Драгумиру и на Некрнну, дали єсми имь двЬ сель ... на 
Малой Бьістрици (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5); Про то я не 
хотЬла есмн положити того на мужа моего души н записала 
есми ... десятину кь светому Спасу кь Кобрьіню, и зь мли¬ 
на, што на рЬцЬ на КобрннцЬ (Кобрннь, 1401 АкВАК III, 
2); мьі вєлнкиї кнзь швїтрнкга(л) СвЬдомо чинимь ... ижє 
дали єсмо и запїсали лєнькови заруби чю та А села ... ольї- 
ку иа рєцЬ ольїцЬ а мьітєльно а долгиє шни ... на рєцЬ 
Сємєновцє (Житомир, 1433 Р 126); Я кн(А)зь Юрн Васи- 
левич Жиславский вьізнаваю сим моим листом ... ижєт 
продал єсми пану Сємєноу Олизаровичоу нмєнє на Вольїнн 
своє .власноє из людми своими (Берестя, 1466 АЗ І, 62); 
и за тоую сто коп грошей широких продали єсмо Єго Мн- 
лости дворєц наш ... на рєцЬ Дрюти (Друцьк, 1492 АЗ 
III, 23); а то есми и вь Євангеліє уписаль* которое лежить 
на престолЬ у церкви у Пречистое Богоматере (Вільна, 1499 
АСД VI, 3); И господство мьі видЬвши их волю ... дали 
смо нашємоу свАтомоу монастироу Бистричьскомоу... чьти- 
ри села на Бистрици ж(є) (Ясси, 1500 ВП II, 173); 

(у знач. прийм. у з місц.) (59): мьі алєксандрь воєво¬ 

да ... знаємо чиннмь ... ожє ... дали єсмьі црквн стои пАт- 
ници що на романовє торгу ... двЬ сєлЬ (б. м. н., 1408 Сох*. 
І, 60—61); мьі кнА(з) фє(д)опь любоптови(ч) чинимо то зна¬ 
менито ... ажє принда прє(д) на(с) ... па(н) дмитрь данн-' 
лови(ч) з роудьі ... и позвали па(н) мика дЬдошицко(г) ажє 
ємоу взАль вєпрЬ на єго дубровЬ чєрє(с) границю (Зудечів, 

1430 Р 116); а дасть ли ми коро(л) єго млстьн потвєрдє(т) 
(так.— Прим, вид.) дєржАннє прорєчєньїхь гродовь н 
зЬмль до моєго живота н Азь нелюбую ... по(д) тоюпрнсА- 
гою ижь не оставлю на тьіхь городЬхь иного воєво(д) а ни 
бурькрабь ... по собЬтолико того которьін жь бьі присАгль 

вЬрє(н) бьітн королеви єго млеть (Кременець, 1434 Р 131); 
Записоую жєнє своєй, кнАгини УлиАнє Сємєновнє Гол- 
шанских на своих имєнАхь отчизннхь на Кобрини, на 
Чєрєвачицах н на Гроушовой тоую тис Ач коп, штож она 
принесла от брати своих из Голшан (Кобринь, 1454 АЗ 
III, 9—10); Горо(д) житоми(р) а на городе чотьіри поушки 
вєлики(х) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); били дани тоти н 
цркви ис попи о(т) дєда нашєго о(т) алєксандра ... а црко(в) 

на лоукавци ... аі црко(в) на во(л)чинцн (Сучава, 1490 
ПС 147); а Бори(с) в то(т) ча(с) на мо(с)квє бьі(л) в по(и)- 
маньи (Вільна, 1495 ВМБС)\ Дали єсмо монастьірь Пре¬ 
чистое Богоматери на Пересопницьі кнегини Михайловои 
Василевича Чорторьіскои, кнегини Марій (Краків, 1499 
АЛМ внп. 2, 36); - 

(вказує на предмет, який містить що) у (16): а толко 
не приспєю на тогь днь ино ми платити оу дєсАторо толко 
солжу какжо на сєи грамотє написано (б. м. н., 1387 СП 
№ 12); тогдьі я па(н) староста пєтрашь с зємлАньї оучинили 
єсмьі межи ими завитьш рокь на (вьі)вєдЬньє граници кто 
межи имн оукажєть твєрдЬишимь листомь и знамєньї што 
соуть на листЬ тогь зьіскаль (Галич, 1401 Р 65); нно и на 
кролєвьскомь листь на вонтовЬ и на оуздавньїхь листохь 
не стонть оуписано тоє даорнщє пьісковича што на любши 
н на гугни (Зудечів, 1411 Р 79); а тонь (!) листь даль пань 
Васко на тьі жє пЬнАзЬ, што на пана старосіЬнь листу 
лєжа (!) (Львів, 1421 Р92); а по лєнковє животЬ и дЬтє(м) 
лєньковьі(м) тако жь таА села держати Со вси(м) какь 
на еємь листу вьіпсано вЬчно непорушно (Житомир, 1433 
Р 127); доколА и на(ш) посо(л) исходн(т) до господарА 
нашєго, до королА єго мл(с)ти, и мьі сами и с нашимь жи- 
вото(м) боудє(м) пєрє(д) єго мл(с)тїю, яко вьіше на то(м) 
листу проАвлАємь (Хотнн, 1455 Сові. II, 774—775); то(г)ди 

имає(м) звати до на(с) нашє(г) млого оцЬ и прїатєл'Ь... и 
оучиннти ему прав(д)у ... яко(ж) на листо(х) глєитовньі(х) 
стои(т) (Сучава, 1457 Сох/. II, 809—810); 

(вказує на сферу поширення дії) на, у (4): и глєитуємь 
нмь симь нашн(м) листо(м) прави(м) якожє на усимь 

стЬ стои(т) на то абьі имь доброволно и слобо(д)но прій ха¬ 
ти до нашєи зємли сь оусими своими тртговл-Ьми (Сучава, 
1456 ПМВП); мьі Стєфан, воєвода ... свЬдомо чинимь ... 
ожє ... дали єсми сєс наш лист глєнтовньїи ... щож на 
оусєм свЬтЬ стоит, паноу боургьмистроу и оусим паном ... 
на то яко да єст им волно и слободно и оуснм коупцєм 
прїити к нам до нашєн зємли сь оусими своими торговл'Ьмн 
н товаром (Ясси, 1463 ВИ II, 295); 

б) (вказує на місце дії) на (73): тогдьі А слюбою (!) имь 
вєрєнь бьіти и служи(т) на всЬхь М'Ьстє(х), бєзо лети (Бе¬ 
рестя, [400 Сові. II, 619); а на перевози и оть нЬмєцкьіхь 
возь цЬльїхь и оть ормєнскьіхь по чєтьірє гроши (Сучава, 
1408 Сові. II, 632); и на УсоячиЬзь забивають старьша жь 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); и тотїє вози да нє имаю(т) 
дати мьіта нигдє, оу нашєи зємли, на бродо(х) и на прЬ- 
возо(х) (Сучава, 1454 Сові. II, 513); ОуставлАємьі коли хто- 
боудє(т) позва(н) протївь своємоу прїви(л)ю а окажє(т) 
иа соудє своє прївїльє и страти(т) копоу а то(т) поводь 
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рє(ч) и(ж) не вєда(л) оу нєго того прївїлья имєєть ємоу 
вірноуть тоую копоу (XV ст. ВС 26); а обрагимь толь- 
мачь на сє(и) дорозє много томьли мєль (б. м. н., 1484 ЯМ)\ 

(у знач, прийм. у з місц.) у (38): А писань лнсть ... на 
городі Казимирі (Казнмир, п. 1349 Р 4); писано под наши¬ 
ми пєчатами на столномь місті оу сигітоу (Сігет, 1404 
ГМ); а пи(с), на сочавь (Сучава, І435 Сові. її, 689); Писань 
На прилуцє за (д)нєпромь (Прилуки, 1459 Р 172); Одло- 
жили есьмо: на Гнидові не надобе мьіта давати (Степань, 
2-а пол. XV ст. АЛМ 9); про то мьі оуставлАємь ижє кра- 
ковьскьіи староста на трє(х) мєсцє(х) имєєть соудьі соудн- 
ти: оу Кракове во ондрєєві оу вїслици (XV ст. ВС 13 зв.); 
а на Сєрєти имоут давати от грнвньї по полтора гроша 
(Сучава, 1460 ВО II, 275); 

в) (виражає просторово-об'єктні відношення) на, у (8): 
Про то я не хотіла есми положити того на мужа моего души 
и записала есми... десятину кь светому Спасу кь Кобрьі- 
ню (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); мьі иляшь воєвода ... 
знаменито чинимо ... како ... рожложивьшьі щкодьі ... 
прєзь ... о(т)цА нашєго ... оучинєньїі ... смиловавьшьі ся, 
а ни на сєрдци своімь то(г) нмнти памятоуючн досьіть 
оучьінииїє н про о(т)цА нашєго жбавьлинїє души єго ... то¬ 
му истино(м) па(н) владисла(в) ... за щкодьі пєрєдь рє- 
чєньїхь зім(л)ь ... землю шєпнньскоую ... даваємьі (Львів, 
1436 Сов/. II, 706); Се азь ... ан(д)рє(и) владнмнрови(ч) ... 
размьісли(х) на своє(м) ср(д)ци Колико то гробовь а вси 

тьіи Жили на сємьсвітіа пошли вси кь боу (Київ, 1446 Р 
154); ино тьіе долги моє поплати зять мой князь Михайло, 
а на моей души не положи (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/1V, 28); А оу Чєрновцєх возьі не трАсти, але коупєць 
абьі дал своє право, ажє не имаєт заповідані товарь на 
своємь возьі (Сучава, 1460 ВО II, 275); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) на, у (189): тімь мьі вндівшє єго вірноую слоуж- 
боу ... дали єсмьі ємоу а місто йа страхотинїє (б. м. н., 
бл. 1400 Сові. І, 26); а хотарь томоу селу почєнши о(т) 
могили ... до потока ... о(т) толі на доубь што є(ст) на 
д(орог)оу (Сучава, 1424 Сові. І, 162); тімь мьі видівшє єго 
правою и вірноюслоужбоу до на(с) ... далижє и потврьди- 
ли єсми ємоу ... села на васлоуя (Васлуй, 1436 Сові. І, 
475); іо Стєфа(н) воєвода ... знаменито чинн(м) ... ожє ... 

потврьдили єсми стои нашєн єпискоупїи о(т) радьвцє(х) ... 

н црко(в) ис попи ... а црко(в) на лоукавци ... 0 црко(в) 
и(с) попо(м) на тєтєрною (Сучава, 1490 ОС 146—147); 
мн стєфа(н) воєво(д)а ... знаменито чини(м) ... ожє прїи- 
доша прі(д) нами ... наши слоуги ... н продали ... поло¬ 
вина село, що на вєрхь потока теліжинова ... слоузі на- 
шємоу глнгору (Сучава, 1500 Сові. 8. 233—234). 

2. (виражає об'єктні відношення) (299) а) (вказує на 
особу або предмет, на які спрямована дія) (у знач, прийм. 
на із знах.) (76): ми Стєфань воєвода ... чиним знамени¬ 
то ис сімь листом нашим всімь кто на нємь оузрит или 
єго оусльїшит чточи (!) (б. м. н., 1440 О В Ас 31); ми Стєфан 
воєвода ... знаменито чинимь не симь листомь нашимь 
вьсімь кто на нємь оузрить нли чтоучи єго оуслишить 
(Ясси, 1500 ВО II, 173); 

(відповідає безприйменниковій конструкції з дав.) (4): 
али да соуди(т) са(м) свон люди и да довндаю(т) и(х) о 
оуси(м) н оу глоба(х) н оу вьсікьі(х) вина(х), що коли боу- 
доу(т) сА чинити на и(х) людє(х) (Ясси, 1449 Сові. II, 391); 
И також про днло и про крнвдьі/раницам от обох сторон, 
мьі имаємо лишити на старостах хотинскьіх и чєрновскьіх 
(Гирлов, 1499 ВО II, 424); 

(вказує на особу, з якої щось стягається) від, з (кого) 
(40): што єси мнлостивьін королю казаль пописати овєсь 
вшитокь што єсмьі ввібрали на зємлАнохь, и мьі то вчинили 
твою казнь (б. м. н., 1386—1418 Р 34); мьі па(н) ива(н) 
с рімскьш староста рускьш свідчю то своимь листо(м) ижє 

прншєдь прєд на(с) ... хміль крщєнє имА прибєкь добьі- 
ва(л) на воитку сулимовскємь половини сулнмова (Львів, 
1412 Р 81); па(к) ли (бьі мьі) нє д(б)али платити исти(н)- 
ньш золотьі(х) ... то(г)да коро(л) господа(р) на(ш) имиє(т) 
нстигатн тьі(х) двананцА(т) со(т) золотьі(х) на наши(х)* 
купдє(х) и на зємлАно(х) (б. м. н., 1421 Сові. І, 142); а на 
Даннлє на Волошинє взАлн єсмо проєздь дєсАт коп (Стул- 
но, 1444 А8 І, 42); ОуставлАємь и сказоуємь коли(ж) нє- 
которьш щєпьі са(до)вьі во огороді боудоуть ЩИПЛЄНЬІ 
а боудоуть викорени алюбо вьірваньї маєть заставить во 
огороді щєпьі а вїньї шєсть гривень на томь (XV ст. ВС 
29 зв.); Тежь паномь владьічньїмь десятий комі не надобе 
вь тьі люди уступатися вь монастьірскїе ... не судити, на¬ 
радити, ни пошлинь ни якихь на нихь не брать (Мстиславль, 
1500 АСДII, №3); 

б) (вказує на особу або предмет, що є об'єктом якоїсь дії 
або стану) на (88): и на таковьш да имаєть оучАстїє сь 

оніми рєкшими на ха крьвь єго на ни(х) и на чАдохь ихь 
(Сучава, 1403 ДГ А А); тамь же есмо подле рики Згару 
конець (!) усьіпати велнльї и на граби грань вьітесатьі (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 7); а хто бьі то порушиль ... да су- 
дитсе зь ньімь передь ... Богомь и да будеть на нємь 
клятва святьіхь триста и осимнадесять отець ижє вь Никеи 
(Луцьк, 1444 АрхЮЗР \/Ч\, 8); а хто оучнє(т) устоупатися 
и пакаститн (!) ... да боуди на нємь о(т) на(с) кля(т)ва 
(б. м. н., 1481 ГПМ); а нгді коли тьш вєпрї забьють оу лєсі’ 
тогдьі имєєть знамА на дєрєві оучинїть (XV ст. ВС 37 зв.); 
па(к) кто сі покоуси(т) пороушити ... нашєго даанїА и 

потвьрж(д)єнїА, таковїн да єсть проклА(т) о(т) га ба ... и 

да има(т) оучастїє ись оиімьі іоудєиє, єжь вьзьпиша на га 

ха, крь(в) єго на ни(х) и на чєдА(х) н(х) (Ясси, 1500 
Сові. 8. 231); 

(вказує на предмет або явище, зв'язані з якоюсь дією) на 
(50): на сє(мь) на всє(м) мьі два ись братомоимь (так.— 
Прим, вид.) цілуєва креть што жь нама веє то исяравити 
косподарєви (!) нашєму вєлико(м) королю (б. м. н., бл. 
1386 Р ЗО): А іЬо іеято іети баї і ... пакзи бібіпи, а пф 
іЬот тогеі кхоЬі рггікгабііі, роїірзііу ... па 8ш)іе боЬгоіе 
ромбегпиіЬі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); на том хочем- 
завєдши, присАгноути (Лукониця, 1478 А8 III, 17); какь 
же розоумєєть на томь твоєє милости посольствє, оть 
нєго ничого сє намь нє стало (б. м. н., 1498 ВО II, 413);: 

(у знач. прийм. з із род.) (ЗО): а Запнсаль есмн на своємь 
имініи вь домь Пречистой вь годь же вь годь, копу гроши 
(Київ, 1398 ДГПМ); Мьі болєславь ... знаємо то чини(м) ... 
ажє дар овали есмо н даємь слузі нашєму юркови козєнАти 
на своємь селі на хватовцєхь н копь рускои личбьі кра- 
ковскои монітьі (Коломия, 1424 Р 102); и я жєнє своей' 
кнАгини УлиАнє записоую против єє тисАчи коп дроугоую 
тисАч коп, ино т(о> (є)ст дві тисАчи коп, на своих имі- 
нАхь отчизньїх (Кобринь, 1454 А8 III, 10); записую жоні 
своєй кн(А>г(н>ни Настасьи против єєотчизньї оу вінє дві 
тисАчи коп на своихь иміньАх на Барани на Глуску (Ров- 
но, 1483 А 5 І, 82); а в тьіи пін Ази, которьш єемн ємоу за- 
писал на томь нмінєи нєнадобі сА мні оустоупатн (Боко- 
внчі, 1496 А8 І, 244); 

(у знач, прийм. у з род.) (9): Сє азь ... ан(д)рє(и) Влади¬ 

мирові^) ... о(т)писаль єсмь своєй жєні Кнгни марїн и 

свои(м) дітє(м) ... свою очиноу и свою вьіслоугоу Ижє 
єсмь вьіслоужи(л) на свои(х) г(с)дарєхь своєю вірною 

слоужбою на вєлико(м) кнзи витовті и на н на (!) вєли- 

ко(м) кнзи жикгимонті (Київ, 1446 Р 154); и на той сторо¬ 

ні ставоу в смордві дворнщє барановича вьіслоугоу оца єго 

штожо оць єго вьіслужьіль на вєлико(м) кнзи витовті и 
то єсмо ємоу дали (Луцьк, 1451 ДГЦ1Х)\ и за тоую сто коп 
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грошей широких продали єсмо Єго Милости дворєц наш ... 
которьійжє дворєц ... вьіслоужил отець мой ... на кнАзн 
Иванє Юрьєвичи (Друцьк, 1492 Л5 III, 23); Я князь 
Константьінь Ивановичь Озтрозкій ... чнню знакомито ... 
штожь придаль есми и записаль зь вьіслуги своее, штомь 
вьіслужиль на господари моемь, на великомь князи Алек- 
сандрБ Литовскомь, имвнье Здетелу ... на соборную 
церковь ... у Вилни (Вільна, 1499 ЛСД VI, 2); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) від (кого) (2): а кому еЬ оузри(т) кри(в)да на тьі(х) 
люди, а о(н) да ищє(т) и(х) прА(д) стариць, алибо прА(д) 
свои моужи (Сучава, 1453 Созі. її, 462); А комоу що сь 
оузрит кривдо на тьіх люди, тот да ишчєт их сь законом 
прьд єгоумєном или прєд их оурадником (Сучава, 1459 ВИ 
і і, 29). 

3. (виражає часові відношення) (35) а) (вказує на термін 
виконання дії) на (чім), у (що) (10): А писана грамота вь 
Лвовь, в неділю на канонь святого Филипа (Львів, 1378 
ЗНТШ ІЛ, 5); писань листь оу СочавЬ, оу нЬдєлю, на ка- 
нунВ водохрщь (Сучава, 1393 Созі. II, 608); А різап ІїзіЬ 
^ Наіісгу Згеаи па капопіу з\Деіопо Іїїіу апїе (Галич, 
1413 ОБ 48); а то(т) юрєи чєтьіри лєта дєржа(л) с оупокоємь 
не заплативши сполна пєнезєн за то дЬди(ч)ство на конци 
чєтвєртаго лєта ть(н) юрєи прїнєсь тьіи пєнАзи да хотє(л) 
заплатіть (XV ст. ВС 21 зв.— 22); А писань вь Кобрьіни, 
мБсеца фебруарія девятьнадцатого. на серкизной недЬли 
(Кобринь, 1465 АкВЛК III, 4); 
б) (вказує на час здійснення якої-небудь дії з просторо¬ 

вим відтінком) на (25): а про любортово ятьство хочємь 
єго постави (ти) на судЬ пєрєдь пани оугорьскими (б. м. н., 
1352 Р 6); а на розьБздЬ бьіли зємлАнє и пань лєнько зару¬ 
би чь воєвода зудєчовьскии пань коровай процєвичь (Зу- 
дечів, 1411 Р 79); Михоул писал, оу Бльгарєх, на соимоу, 

в лЬто 5ЦМ0, юнїа кє (Болгари, 1441 ОВАсЗБ); а та(к)жє 
на то(м) єднанню єсми остали пан(у) михайлоу пА(т)дєсА(т) 
гривень (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СПИ, фотокоп.); 
на котороумь соимь тотьі панове ... на том мБсотЬ под хо- 
ТИНЄМЬ ... И Дроугьі СНЄМЬ ПОСПОЛИТЕ! оу тиждень по свА- 
томь Юрій наиближшимь положили, и визволили и оуста- 
вили, на том соим'Ь оуси р'Ьчи, о которьіи сЬ не могли изто- 
дити промєж собою (під Хотином, 1467 ВГ) її, 297). 

4. (виражає модальні відношення) на (22): А изь рАшювь- 
скои волости приходить поль тритья ста коло(д) опрочє 
волАнь што на воли сЬдАть (б. м. н., 1386—1418 Р 35); 
иикто да нь волєнь продАтї, Л ни на мнозВ ни на малВ 
(б. м. н., 1401 ЗКЄ); ино оузрВвши нєвиность мою вєлиму- 
жинии панови (1) ... не хотАчи да(т) загину(т) мнВвВрно(м) 
кнАжАтю ... на чить (!) и на здоровию и на имЬнию и ви¬ 

бавили мА бго(м) ... ис того Атсва (так.— Прим, вид.) 
(Кременець, 1434 Р 130); Ино оузрєвшо (!) нєвиность мою 
вєлємужнии панове ... не хотАчо (!) дати загинути миВ ... 

на чти и на здоровью и на имВнью вибавили мА бгмь ... 
ис того нАтьства (Черняхів, 1435 Р 132); прїидє кь г(с)во 
ми посо(л) о(т) брашєва ... и просили оу г(с)ва ми мирь и 

мито, щоби на томь правВ било, яко било при оци нашє(м) 
(Васлуй, 1437 Созі. II, 709); А кому коли вь нихь подаемь 
пенязи на квитацьіяхь з мита нашого, они мають имь пла¬ 
тити по рокомь (Краків, 1487 РИБ 226); Протож кому коли 
в иего подаєм пенязи на квнтацеях з мита, тьш би нехай 
року ждали, а до року би его не габали (Вільна. 1498 
АЛРГ 82). 

5. (виражає означальні відношення) на (10): Про то Ми 
Александрь, або Витолдь, з ласки Божое Княжа Литов- 
ское ... ведомо чинимо ... Ижь ... Городенскіе на пля- 
цахь тихь, на которьіхь теперь мешкають ... жадннхь 
подзтковь а ни повинности до скарбу Нашого давати не 
мають (Луцьк* 1389 РЕА І, 26—27); а хотарь тАмь сєломь 
да є(ст) о(т) вєлнкьіи друмь ... право надАль гдє роубВж'іє 

на дрВвА ... а оттолА ... на поуть тажєпоутємь и дВломь 
долоу до роубАжїє на дрВвА на вєликьш дроумь що о(т) 
готовцА (Сучава, 1446 ПГСПМР); Што пишешь кь намь, 
ижь перво сего писаль єси до нась за слугою своимь за 
Матбеемь о блнзость именья тетьки его ... што жь она 
его взела кь собє вь тое именье за сина место, на которомь 
жо именьи мужь ее первнй, небощикь Ивашько, ее оста- 
виль (Краків, 1489 РИБ 437); Пан Юрєй пишеть, нжь тоть 
человекь ДитАтьковичь даиваль отцу нашему с тое земли, 
на которой он седить, дани чотири карамони меду пресно 
го а две ведре (Вільна, 1493 АЛРГ 56). 

6. (виражає відношення мети) на (що), для (чого) (2): 
коли кторая пани а любо панна позвана била а прїдє(т) 
на ро(к) данньш и соудья сАдє(т) на соудв имєєть посла(т) 
заказцю своєго сь єє сьпоромь до єє домоу и тамь она имєть 
свою рє(ч) оу здати рє(ч)нїковн комоу она хочєть и на 
изьісканїи и на истрацєнїи (XV ст. ВС 12). 

ї НА2 (ЗА) (і): ми ... осоужаємь 0а(л)ко (!) вїновато- 
го на (1) тоу раноу (XV ст. ВС 27). 
Див. ЗА1. 
і НА3 (НАЦІЙ) (і): Сєдобрни обьічаи би(л) о(т)кладанїю 

роко(в) вєлїки(х) зємьски(х) алюбо по(д)ро(ч)кьі(х) (!) ма- 
льі(х) што(ж) на (!) зємлАнє мєжї собою имєлї а оу то(м) вє- 
кьіи (!) присАги мєжї имї били н щкоди (XV ст. СЯ 39 зв.). 
Див. НАШЬ 1. 
*НАБОЛ€И прися, найв. ст. (1) (передусім) насамперед, 

найбільше: видєлосє намь и паномь раде нашо(и) штожь 
по всєму великому кня(з)ствоу нигдє па(н)скии моужн- 
ки лововь своихь нє мають а наболє(и) в ли(т)вє (Вільна, 
1499 ВФ). 
Див. ще НАИБОЛШЄ. 
Пор. БОЛЕ* БОЛШЄ. 
* НАБРАТИ дієсл. док. (1) (багато дечого) набрати: 

Ми пє(т)ро воєво(да)... с пани радою нашєю мо(л)да(в)- 
скои ... радили єсми и много подоумали мє(ж) собою о 
оутиснєнїє и погибєли зємли нашєи що(ж) сь оусн(х) 
сторо(н) имає(м) а наибоу(л)шє о(т) тоурко(в) ижє набрали 
и бєроу(т) по коу(л)ко сь разо(в) и просА(т) оу на(с) дани 
двв тисвчи оугорски(х) зла(т) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. набрали (1456 ЗСФ). 
НАБЬІТЕ с. (1) (стп. паЬус, лаЬуіек, стч. паЬуІі, 

паЬуіек) набуте, придбане, (за гроші) куплене: а то есми 
продаль для частое служби господарское и для того, што 
мнБ не отчина, але набите (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР 
II, 105). 
ФОРМИ: наз. одн. набите (1440—1492 АкЮЗР II, 105). 
Пор. *НАБЬІТИ. 
*НАБЬІТИ дієсл. док. (3) (стп. паЬус, стч. паЬуіі) 

1. (що) набути, придбати, (за гроші) купити (2): Кгрунтовь 
оромьіхь и сеножатньїхь, которьш теперь мають и напо- 
томь набудуть, заровно з мещанн... заживати мають 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 

2. (кого) привернути до себе (1): Терег рак регетігуіе 
іо ітіеіо Ьуіу: іоЬбуЬу рго їузі іуіе пакіабу пазгуіе гетіі а 
ІЄ52С2Є ЬусЬто і опусЬ Баппіко>у \лгуба1і, згіо пат баїі 
зіа; гапіиг іотЬу регетігуі опі Ьоізге Іибеу зоЬе паЬуіі 
ргоІі\у паз і іут Ьу іезгсге Ггибпеу пат оі пісЬ Ьуіо (Лнп- 
нишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. набудуть (1389 РЕА І, 27); баж.- 

ум. сп. З ос. мн. Ьу ... паЬуіі (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); 
дієприкм. пас. мин. род. мн. набитихь (1389 РЕА 1, 27). 

* НАБЬІТЬШ прикм. (1) (стп. паЬус, стч. паЬуіі) 
набутий, придбаний, (за гроші) куплений: Я Гринко Боло- 
бань вьізнаваю ... штожь продаль есми имВне своє набьітое 
Всекрево пану Федку Юнковичу (Володимир, 1440—1492 
АкЮЗР II, 105). 
ФОРМИ: знак. одн. с. на би тое (1440—1492 АкЮЗР 11, 

105). 
НАВАЛИЩЄ с. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

Я волчько бодє(н)ковьскии и своими дє(т)ми ... внзна- 
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ває(м) ... и(ж) ... продали єсмо пану мартину кгасто(в)- 
товичю сілища наши ... ис тьіми озірьі ... на имА озіро 
ніжє(н) ... а навалищє (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. навалиіцє (2-а пол. XV ст. СПС). 
НАВЄДИТИ дієсл. док. (1) (чого) довідатися, дізнатися 

/про що): А далєй што єстє намь говорили, коли похочєть 
Стєфань воєвода ... своихь пословь послати до свата своє- 
го великого князя Йвана Васильєвича навєдити зьдоро- 
вья дочкн своєє вєлнкоє кнАгннн и внука своєго, абьіхмо 
єго посломь давали добровольноє проєханьє чєрєзь нашу 
землю до Москви и оть толь зася до єго зємли (б. м- н., 
1496 БО Гї, 405). 
ФОРМИ: інф. навєдити (1496 ВО її, 405). 
НАВЄКИ див. НАВИКИ. 
*НАВ€РХПИСАННЬІИ прикм. (1) вищезазначений, ви¬ 

щезгаданий: а даліи слюбоуємь ... за всі паньї и боАри ... 
ижє тотьі всіхь річей навєр(х)пнсанньі(х) тако(ж) якь и 
ми по(д) присАгою на стн хр(с)ть оучннєною обьвоАжутсА 
и запишю(т) осмотріти и стєрєчи вірні (Хотин, 1448 Сові. 
II, 738). 
ФОРМИ; род. ми. навєр(х)писанньі(х) (1448 Сові. II, 738). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬ1ПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЄРХ У ПИСАНЬ!И, *ВЄРХУПСАНЇИ. ВЬІШЄ- 
ПИСАННЬІИ, *ЗВЕРХ У ВЬ! ПИСАНЬ! И, *НАПР'£ДТ>ВЬ! = 
ПИСАНЇИ, *ПЕРВЕЙВЬІПИСАННЬІЙ, *ПЕРВЕЙПИСА- 
НЬІЙ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, *ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, 
*ЯЄРВОНАПИСАНЬ!И, *ПЕРВОПИСАКЬ!И, ’^ПЄРВ'бИ- 
НАПИСАНЬІИ, *ПЕРЕДТ>ПИСАНЬІИ, *ПРЄДЬПИСА- 
НЬІИ, ПР'БЖЄН А ПИСАНЬ! И. *СВЄРХАВЬІПИСАНЬІИ, 
* УВЕРХ У ВЬ! ПИСАНЬ! И. 

НАВЄРХУ присл. (1) вище: тогди кроль господарь 
посла(л)ь мне а бьіхь межи ними розьіха(л) и оуграничйль 
промєжи тими сели Ако же на верху вьіписаньї (Галич, 
1404 Р 68). 
НАВЄРХЬ1, НАВРТ>ХЬ присл. (2) наверх, уверх: 

(ми алєкс)андрь воєвода ... чинимь зна(менито ... ожє 
тоти истин)ии слоуги наши тодерь и лїє дали єсми ими 
єдно (місто на тазлові подли ріки) на врьхь ємоу оу 
мос(т) (Сучава, 1424 Сові. її, 956); А хотарь томоу ви- 
шєписаномоу сєлоу да ест почєнши от конєц яза ставова ... 
на вєрхь хлабником (Сучава, 1491 ВП І, 456). 
НАВ€РХТ>3 прийм. (1) (з род.) (виражає просторові 

відношення, вказує на місце розташування чого) над (чнм): 
а хотарн тімь сєломь що соуть на бьїковцн почєнши (от) 
вьрзарєва монастирі на вєрхь пасикі ачнбковн (Сучава, 
1420 Сові. І, 135). 

*МАД¥Е5ТУ дієсл. док. (1)0с2егег зкагіїи 
п а 8 і у див. *5КАРНА. 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. пас. З ос. одн. ч. ЬуІЬу па^есіеп 

(1388 ІРБ 106). 
НАВИКОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Новики: а кн(А) зю Семену досталсА город Колодєн а села: 
Чєрнєхов ... Навиковци (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. Навиковци (1463 А8 І, 54). 
* НАВОДИТИ дієсл. недок. (1) (кого на кого) підбурю¬ 

вати (кого проти кого): а кь нєдругомь єго кь Охьмато- 
вьімь дєтємь посилаєшь а наводишь ихь на єго, да и кь 
нньїмь нєдругомь єго на єго лнхо посилаєшь (б. м. н., 
1499 ВВ II, 448). 
ФОРМИ: теп. 2 ос. одн. наводишь (1499 ВИ II, 448). 
НАВОИКО ч. (1) (особова назва, пор. Навоуи): а на то 

послуси влдка ларивунь ис кри(лошаньі) пєрємишльскии ... 
пань навоико насАновь брать дмитрь матьфієвичь (Пере¬ 
мишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. навоико (1366 Р 12). 
НАВРЬХЬ див. НАВЄРХЬ1. 
НАВОУИ ч. (1) (особова назва, стч. Шуоі, стп. ІМажзІ)-* 

а на то послуси влдка ларивунь ис кри(лошани) пєрє¬ 

мишльскии и печать єго ... пань навоуи стояньскии (Пе¬ 
ремишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. навоуи (1366 Р 12). 
*НАВУТРИ€ присл. (1) назавтра, наступного дня: 

тогдьі на році напрє(д) рєчєньїмь стронамь в мєдиці в 
неділю на вутп(и)є ст(г)о луки євангєлиста завите н ко¬ 
нечні вложєньїмь ... мно(г) добрн(х) люди ... осудили єс¬ 
ми н осужАємь ажє г(с)дрь нашь кроль влодиславь ... 
ближши єсть к тому місту к тичину ... нижли тии пани 
Адвига (Медика, 1404 Р 70). 
Див. ще НАЗАВТРА Є. 
НАВФК див. НАВ^КЬ. 
НАВИКИ, НАВ'БКЬІ, НАВИКНИ, НАВ^КЇИ, НАВЄ¬ 

КИ, НАВАКИ присл. (463) навік, навіки: то все єсмо по¬ 
твердили, непорушно на віки слузі нашому вірному ход- 
кови бибєлскому, идітєм єго (Судомир, 1361 А02 6); дали 
єсмо на віки той млинь ... кь цркви (Смотрич, 1375 Р 20); 
и оуздаль єсть влдка пєрєдь нами пану яшкови испрувь- 
скому та дворища навіки (Перемишль, 1391 Р 45); а пань 
клюсь имаєть того їсного села шидлова оуживати ... на 
вікьі (Львів, 1400 Р 61); право та(к) нашло ажь пана игна- 
товьі лїстьі оуморєни На віки (Зудечів, 1421 Р 95); тоє що- 
бьі ему оурикь сь всімь доходомь ему ... не порушєнно 
николяжє на вікин (Ваелуй, 1438 Сові. її, 26); Дали єсмо 
и записали владиці орменьскому под Луцкомь село ... 
на имя Ціпорово ... на веки (Київ, 1445 ЗНТШ СXV, 19); 
тими землями имь володати и держати на віки (Вільна, 
1451 АкЮЗР II, 106); по своєм животе волна она тоє имінє 
Хоцєн дати, записати дочцє своєй ... на віки (Луцьк, 
1487 АЗ 1, 87); да є(ст) и(м) о(т) на(с) оури(к) к еьвьсємь 
доходо(м) ... на віки (Сучава, 1500 Сові. 3 . 234). 
Див. ще В В'бКЬІ, ‘В'бКЬ, ДО ВЄКА, НАВ'бКЬ, 

ОУВ'ЙКЬ. 
НАВ'бКЬ, НАВ'БК присл. (5) 1. навік, навіки (3): то ему 

оури(к) со оусі(м) доходо(м) на ві(к) (б. м. н., 1422 ДГОБ)\ 
тоє вьсє што би ємоу оурикь ... нєпороушєно николижє 
на вікь (Сучава, 1426 Сові. І, 178); яко да єст ємоу от 
нас оурик ... нєпороушєно ... николиж, на вік (Сучава, 

1460 Сові. 8. 41). 
2. завжди, постійно (2): а николи о(т) ни(х) а ни о(т) 

короуни по(л)скоі никоторою хитростью о(т)стати але 
ото вси(х) нєпримтелии остєрєга(т) всєю нашєю силою 
и на вік помагати ми (Молодечно, 1388 Р 43). 
Див, ще В В'ЙКЬІ. ‘В'бК'Ь, ДО ВЄКА, НАВИКИ, 

ОУВ'&К’Ь. 
НАВ'БКЬІ див. НАВИКИ. 
НАВАКИ див. НАВИКИ. 
*НАГАБАНИЄ див. *НАГАБАНЇЄ. 
*НАГАБАНЇ€ с. (9) (стп. па§аЬапіе) 1. нападки (6): 

такі ж ми слюбуємьі нні и слюби(ли) єсми нашому милому 
приятелю стєфану воєводі ... о(т) всєго нагабанья и о(т) 
всіхь кривдь и о(т) всєго насилства... боронити (Ланчиця, 
1433 Р 124—125); Коли хто коупїть дєди(ч)ство а то дер¬ 
жіть г літа и три мєсАци со покоємь бє(з) нагабанїя а ко- 
ли(ж) нєкотории прїєтєль ... по ти(х) трє(х) літі(х) бли(з)- 
кость хотєль би викоупить тогдьі ми право оуставлАємь 
коли(ж) ти(и) три літа и трї м(с)ца мо(л)ча(л) тогди имєє(т) 
на вєки вічньш мольча(т) (XV ст. ВС 34 зв.— 35); тако ми 
и тако н наши діди чи по том боудоучїи в зємли нашєи мол- 
давскои, маєм бити и пановати на пришлин часи ціло и 
безпечне, прєз нагабанїА прєрєчєньїх кроулі єго милости 
и кнАзА Алєксандра (Гирлов, 1499 ВВ II, 419); 
паЬаЬапіе сгіпііі (кому) (1) напастувати, 

турбувати (кого): 1 іег іезіПЬу ... сгеге2 рапзічуо паз20 

)есЬа1, 2абпу) )ети паЬаЬапіа сгіпііі пе таіеі (Луцьк, 1388 
2,РЬ 105); и м а т и н а г а б а н ї є (1) див- ИМАТИ а. 

2. вагання (1): А ми имає(м> тоє оусє полнити и дила- 
ти ... без жадного оумишлнннА и нагабаниА, без лести и 
хитрости (Сучава, 1462 ВО II, 293), 



*НАГАБАНЬЄ — 12 — НАДАНЬЕ 

ФОРМИ: род. одн. нагабанїя» нагабани А 4 (XV ст. ВС 
34 зв., 38 зв.; СЯ 42; 1462 ВО її, 293); нагабанья, паЬа- 
Ьапіа 2 (1388 ЇРЬ 105; 1433 Р 125); ! нагованья І (XV ст. 
ВС 15); знах. одн. нагабанїє (XV ст. СЯ 40 зв.); знах. мн. 
нагабанїА (1499 ВО II, 419). 
Див. ще *НАВАМЕ. 
Пор. НАГАБАТИ. 
•НАГАБАНЬЄ див. * НАГАБАНЇЄ. 
НАГАБАТИ» НАГАБАТЬ діесл. недок. (8) (ста. па^а- 

Ьас) 1. (кого) напастувати (кого), нападати (на кого) (3): 
сЬге5І’)апіп паЬаЬаІ ... о гавіали ... коіогаіа Ьу }ети 
Ьуїа сгегег 2ІосІе]5І;\уо аЬо сгегег кішаїї \угіа1а (Луцьк, 
1388 ЇРЬ 104); дадіи слюбоуємь имаємь ... ему ... вірні 
голдовати, а то тако ижє прє(д)рєчєньіи па(н) кро(л) ... 
имає(т) на(с) прє(д) тьі(м) днємь голдованиА два алибо три 
м(с)ці обьіслати, нжбьі єсмо тогдьі нікоторьіми валками 
знаменитими с нашими зємлАми Ако то о(т) татарь а любо 
о(т) инши(х) нєпрїАте(л) нагабани ... а то би кролєви єго 
мл(с)ти ... знаменито бьіло, тогдьі коро(л) ... имає(т) 
прє(д)реченьіи де(н) голдованьА, иа иньїи ча(с) преложити 
(Хотин, 1448 Сой. II, 734). 

2. (кого) позивати до суду (5): пак ли бьі кто нагабаль 
тучєнАка оу той дідинині оу сєрньку или кро(л) гсподарь 
то пани марєгоріта росоваА имаеть заступити оправи(т) 
подлугь зємєско(г) права (Галич, 1418 Р 89); частокро(т) 
пригожало сА иже соусєди того дідичьство (!) проданого а 
границю с тьімь имєнїємь имєли а те(ж) прото и торговли 
бьілї не габалї того што коупиль за три літа и за три 
м(с)ци а колї вьішо(л) тоть ро(к) тогдьі нАли єго нагабать 
о граница(х) (XV ст. СЯ 42); Будеть ли хто у тьіхь зем- 
ляхь бискупа и церковь нагабати, я хочью у то уступи¬ 
тися и боронити и очистити тьіе земли (Вільна, 1451 
АкЮЗР І, 106). 
ФОРМИ: інф. нагабать (XV ст. СЯ 42); майб. З ос. одн. 

будеть нагабати (1451 АкЮЗР І, 106); баж.-ум. сп. З ос. 
одн. ч. пакли би (би, іезШЬу)... нагабаль (нагаба(л), 
паїїаЬаІ) (1388 ХРБ 103, 104; 1418 Р 89); баж.-ум. сп. пас. 
! ос. мн. ижби єсмо ... нагабани (1448 Сові. II, 734) 
Див. ще ГАБАТИ. 
*НАГАНИТИ діесл. док. (6) (стч. паЬапііі, стп. па* * 

£апіс) (кого, кому) оскаржити чий вирок (4): Петрть жало- 
ва(л) на соу(д)ю и(ж) нєисправедливє єго соудиль а тамь 
на соуді єго не нагониль (!) (XV ст. ВС 23); коли ємоу 
нєхто нагани (т) имееть положи(т) любо три вірдоуньки 
алюбо лоупєжь лїсичїи (XV ст. ВС 34); 

(чому) оскаржити (що) (2): Колї хто нагани(т) алюбо 
нарє(ч) сказанїю старости краковьска(г) имееть ємоу 
о(т)кладать лоупєжмьі горностайньіми а старосте соудо- 
мирьскомоу ... ласицами (XV ст, ВС 30 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. ! нагоииль (XV ст. ВС 23); 

майб. З ос. одн. нагани(т) (XV ст. ВС ЗО зв., 34); дієприкм. 
пас. мин. знах. одн. с. ! нагонєньї (XV ст. ВС 23)- 
Див. ще * ГАНИТИ, *ПРИГАНИТИ. 
НАГЛЄ, НАГЛІЇ присл. (З' (стп. па^іе, стч. паЬІе) 

нагло, несподівано: прїгожаєтсА частокроть же наши(х) 
дворАнь алюбо иньши(х) прї нашо(м) дворе боудоучи 
нагле и(х) позьтвають прє(д) соудьи алюбо пєрє(д) на(с) 
(XV ст. ВС 14 зв.). 

*НАГЛОДЬ ч. (2) (особова назва): Нагло(д) кмє(т) 
жалова(л) на сво(и) сЖсє(ди) ижь ємоу в ночи конь украдє(н) 
а о(н) и(х) проси (л) аби с нїмь во сле(д) пошли за злодєемь 
и оці не хотєлї (XV ст. ВС 22 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. нагло(д) (XV ст. ВС 22 зв.); дав. одн. 

1 накготовї (XV ст. ВС 22 зв.). 
*НАГЛОСТЬ ж. (2) (стч. паЬІозї, стп. па^іозс) при¬ 

мус, насильство: А се я пан Ивашько Дичько Васильє- 
вич ... прод(а)ль есми свою отчизну ... на имА Ровное 
кн<А)зю Семену Васильєвичю Нєсвизкому, своєю доброю 
волею ... нискоторое наглости, за триста копь широкихь 
грошей чєскоє личби (Луцьк, 1461 АЗ І, 53); а міняли єсмо 

своєю доброю волею а ни и (!) жадной наглости (б. м. н., 
1473 АрхЮЗР 8/ІУ> 102). 
ФОРМИ: род. одн. наглости (1461 АЗ І, 53; 1473 АрхЮЗР 

8/1У. 102). 
НАГЛ* дає. НАГЛЄ, 
! НАГОВАНЬЯ (НАГАБАНЬЯ) див. *НАГАБАНЇ& 
! НАГОНЄНЬЇ (НАГАНЄНЬІ) див. ИАГАНИТИ. 
! НАГОНИЛЬ (НАГАНИЛЬ) див. * НАГАНИТИ. 
НАГОРКА ч. (3) (особова назва): Нагорка а Шьпица пове* 

дили передь нами, ижь они тии земли покупили (Краків, 
1489 РИБ 433). 
ФОРМИ: наз. одн. Нагорка (1489 РИБ 433); знах. одн. 

Нагорку (1489 РИБ 433). 
*НАГОРОЖАТИ діесл. недок. (1) (кому) нагороджати 

(кого); віддячувати (кому): Про (т)о нагорожаючи Ємоу 
Сзмомоу ... При (в)сюи о(т)чи(з)н'Ь И диди(з)н'Ь Єго ... 
зоставоую (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. нагорожаючи (1459 Р 171). 
НАГОРУ присл. (3) уверх, нагору: и дорадивши сА 

єсмь тьі(х) старцо(в) ... оучини(л) єсмь вічную границю 
и закопали по пєрєхрєстньш путь ... али(ж) до ло(з) а 
о(т) ло(з) на гору до частьі(х) дубовь (б. м. н., 1419 Я 90— 
91); и о(т) того села на низь дністромь до мор А к зємли во* 
лоскои тАгнєть а на гору дністромь наше рускоє (Ланчи- 
ця, 1433 Я 125); А хотар томоу сєлоу ... почєнши от Вин- 
ни От тополи ... та на гороу на мог(илоу) (Сучава, 1493 
Вй II, 15). 

! НАКГОТОВЇ (НАГЛОДОВЇ) див. ^НАГЛОДЬ. 
НАД див. НАДЬ. 
^НАДАВАТИ діесл. недок. (3) (що кому) надавати, да¬ 

рувати: Мьі Александрь, або Витолдь ... ведомо чинимо ... 
ижь ... Городекскимь права и вольности ... надаемь 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 26); А такь мьі хотічи его ... при дво¬ 
рі нашомь заховати ... яко чоловіка зацного ... которо- 
му, яко человіку рьіцерскому, зь ласки иашое надаємо вол- 
ности в(шеля)коі вь здішнемь панстві нашомь ... зажи¬ 
вати (Луцьк, 1438 Я 140); Про (т)о нагорожаючи Ємоу 
Самомоу ... При (в)сюи о(т)чи(з)ні ... Є(го) зоставоую И 
си(м) Листо(м) моимь Надаю (Прилуки, 1459 Я 171). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. надаю (1459 Я 171); / ос. мн. 

надаємо І (1438 Я 140); надаемь І (1389 РЕА І, 26). 
Див. ще ДАВАТИ 1» ДАИВАТИ, ДАТИ 1, ПРИДАВА¬ 

ТИ 1, ПРИДАТИ 1. 
! НАДАЛНЬІЄ (НАДАННЬІЄ) див. *НАДАНЬ!И. 
НАДАНЕ див. *НАДАНЬЕ. 
* НАДАНЬІИ дієприкм. (2) наданий, дарований: И 

иишие права и волности, в привилияхь оть Нась ... Бе- 
рестейскимь ... наданьїхь ... при томь же праве зоста- 
вуемь (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); иномь (!) за чєлоби(т)ємь 

и(х) то єсмо в кнга(х) стари(х) патрїа(р)шєски(х) о(б)рєли 
и тоую ста(в)ропигїю мн(с)тьірю пєчє(р)ско(м) с прєділами 

єго ствє(р)жаємь ... и здє до кнгь наши(х) патрі'а(р)шєс- 
ки(х) уписаного, и на и(н)шїє наданА гради двори ... и 
млиньї в манастьі(р) то(т) надалниє (!) и о(т) иньі(х) ве- 
лики(х) кнзєй руски(х) и литовскн(х) (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: дієприкм. пас. мин. знах. мн. ! надалниє (1481 

ГПМ); місц. мн. в наданихь (1389 РЕА 1, 27). 
*НАДАНЬЕ с. (3) надання, дарування: Тими жь ра¬ 

зи а другий запись Романа Мстиславовича, на Купечовь 
и инние села наданье святой Пречистой Володимерское 
епископии, осмотрели вь томь светомь еваигелии (Луцьк, 
1444 АрхЮЗР ЇЛИ, 8); И просиль нась, абьісмо 
ему тие наданя потвердили (Городно, 1498 АрхЮЗР 
1/VI, 3). 
ФОРМИ: знах. одн. наданье (1444 АрхЮЗР 1^1, 8); 

знах. мн. наданя, наданА (1481 ГПМ; 1498 АрхЮЗР 
ІД7І, 3). 
Див. ще *ДААНЇЄ1, *ДАНИНА, ДАНІЄ» ИРИДА- 

ниє 
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НАДВОЄ присл. (І) надвоє: мьі алєксандрь воєвода ... 
знаємо чини(м) ... и(ж) єсмьі дали кнАгини ри(м)гаилі ... 
на каж(д)ьіи го(д) шє(с)тсо(т) золотьі(х) дукате (в) ... на 
двоє розділивши, иа днь стго ап(с)ла пєтра триста, а на 
ро(жд)ство х(с)во другаА триста, доку(л) она жива (б. м. н., 
1421 Сові. І, 141 —142). 

* НАДДАТИ дієсл. док. (1) (що кому) визнати: А по 
нашємь животі, кто боудєгь господарь нашєи зємли мол- 
давскои ... тот щоби не могль пороушити нашємоу мона¬ 
стирю наше да^анїє), але щоби имь оутвєрдил и оукріпил 
и наддал (Сучава, 1466 ВО І, 106). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. щоби ... наддал 

(1466 БО І, 106). 
^АОІЕІАТЇ 5ІА див. ’^НАД'ІАТИ СА. 
*НАДКАЗИТИ СА дієсл. док. (2) (ста. пасікагіс, стч. 

пакагііі зе) (стати менш доходним) погіршитися, зіпсува¬ 
тися: А естли бьі сА, Боже вховай, твій мьіта надказили, 
тогдьі мает он первьій год вві дер жавши, твій мита нам 
спустити (Вільна, 1498 АЛРГ 83). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. с. естли бьі сА... надка- 

знло (1498 АЛРГ 82); 3 ос. мн. естлн бн сА ... надказнлн 
(1498 АЛРГ 83). 
НАДО див. НАДЬ. 
НАДОБЄ див. НАДОВБ. 
*НАДОБЄНЬ прикм. (2) потрібен: а оть тїи куници 

колько будуть намь надобни, а ми имємь соби купити (Су¬ 
чава, 1408 Сові. II, 633); а от тьіи коуници колко боудоут 
намь надобни, а ми имємь собі коупити (Сучава, 1434 
Сові. II, 670). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. надобни (1408 Сові. II, 633; 1434 

Сові. II, 670). 
НАДОБЄТ предик. (1) треба, потрібно: А ненадобєт в тоє 

моє село ПьАнь никому оуступати сА (Острог, 1481 АЗ 
І, 77). 
Див. ще НАДОБНО, НАДОБ'Й. 
НАДОБИ див. НАДОБЄ. 
НАДОБНО предик. (7) потрібно, треба: а истогоимають 

намь служи(т) ... гді коли намь будєть надобно (Львів, 
1399 Р 59); оть того еєрєбра што бнхомь мн купили собі 
колко будєть намь надобно (Сучава, 1408 Сові. II, 632); 
а етєцко прєрє(ч)кь'.и воєвода ... голдоваль и прнсАгль 
и записаль сА кролеви и дітємь єго ... служити прияяти 
помагати противу каждого непрнятєлА ... коли толко на¬ 
добно будєть (Ланчиця, 1433 Р 123); ми пєтрь воєво(д) ... 
чинимь знаменито ... ожє ... дали есми сє(с) нашь (листь) 
приАтєлємь нашимь ... на то ... щоби имь оуси(м) било 
слобо(д)но... продавати и коуповати товара, вєздє оу 
нашєи зємли ... що имь надобно будє(т) (Сучава, 1455 
Сові. II, 771). 
Див. ще НАДОБЄТг НАДОБ'Б, 
*НАДОБНОЄ с. (2) належне: але коли боудєт намь 

надоби илї соукно илї инаА торговлА ... а ми а либо наши 
мнтници аби торговали и заплатоу дилавши, и надобноє 
оузАли (Сучава, 1456 Сові. II, 791); алє коли боудєть намь 
надоби или соукно или инаА торговлі ... а ми алибо наши 
мнтници аби торговали и заплатоу дилавши и надобноє 
оузАти (Сучава, 1460 ВЕ> II, 275). 
ФОРМИ: знах. одн. надобноє (1456 Сові. II, 791; 1460 

£0 II, 275). 
*НАДОБЬЕ с. (1) потреба: а єщє надобьА дєлА о у 

Стрета кисколько поставовь єсми взАль какь жалованьє 
вчиниль (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: род. одн. надобьА (1484 ЯМ). 
НАДОБ'Й, НАДОБЄ, НАДОБИ, НАДОВБІ предик. 

(97) потрібно, треба (94): А по семь ненадобе вступова- 
тись ... детемь моимь ... ни вь люди церковьння, ни во 
вся судьі ихь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); а оу томь 
пєрємирьи кто кому криво оу чи нить надобі сА оупоминати 
старїишєму (б. м. н., 1352 Р 6); А па(н) птрь влодко- 
вичь... свілчю и познава(м)ь тим то листомь каждому 

добро(м)у кому надобі ... ажє миха(л) грабовєцкии а 
па(н) птрашь пиликовичь просили кролА о границю (Га¬ 
лич, 1404 Р 67—68); А рго їоі пат пікакоЬо регетігуіа 
пе пабоЬе 5 піт (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); 
не надоби сА никомоу оу тоє оустоупати (Перевали, 1440 
Р 142); не надобі оуступати сА на моє слово нико(м) 
(Львів, 1443—1446 Р 147); Протож ненадобі никому вьсту- 
пати ся и еден відаеть тоє село владика орменьскии (Київ, 
1445 ЗНТШ СХУ, 19); А Ливовчанє що имоут сами прино¬ 
сити еєрєбро жєноє от Оугор, от того еєрєбра боудєт ли 
нам надоби, а ми абихом оу них коупили готовими пиніз- 
мьі, а що останєт, то имь слободно вивезти ис зємли (Су¬ 
чава, 1460 Вй II, 275); а такожь штоби єси ихь кривдь 
борониль ... и гдє надобє боудєть имь помочь и ти имь 
помочь дава(л) в нашомь мите (Краків, 1487 АМЛ)\ Тежь 
паномь владнчнимь десятникомь не надобі вь ти люди 
уступатися вь монастнрскіе (Мстиславль, 1500 АСД II, 
№3); 

(лише із запереченням) не можна (3): а ту не надобі ни 
дному (!) чаиковьцю собі і зачинти (!) (Казимир, п. 1349 
Р 3); А зятю моєму и дочці моей и их дітем и никому не 
надобє через тот обруб и границу з Лопавшь у мою землю 
Хренницькую уступати и переходити николи (Хрінники. 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
Див. ще НАДОБЄТ, НАДОБНО. 
НАДОЛ*6 присл. (1) внизу, надолІ: бити повинни ... коу 

оуставичнои слоужбі ... а то под обнчаєм тиж внмовєннімь 
на долі писанннм (Сучава, 1462 ВО II, 284). 
НАДТО, НАДЬТО присл. (20) (стп., стч. пасіїо) крім 

того, до того(ж): Паки же ... даємо надто подь Острогомь 
тому господину отцу владьіце ... село наше Бусчу (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); Мабіо, сЬосгет, \£ Ьу габпуі ... к 
гарїаіе газіа^у }еЬо сіеп з^іеіу) пе ргіригаї (Луцьк, 
1388 2РС 107); а надьто єщє єсмокн<А>зю Алєксандроу 
Санкгушковичю листь свой дали записний (Кременець, 
1469 АЗ І, 64); а на(д)то длА ліпшеє твірдости и пічати єс- 
мо свои привісили кь еєму нашєму листу (Овруч, 2-а пол. 

XV ст. СПС); и на(д)то єщє ■в’Є(д)ко сла(л)ся на пна мико- 

лая радивиловича воєводоу вилєньского ... а на пна ю(р)А 
пацовича намєстьника полоцького ижь тая рєчь имь звє- 
дома (Вільна, 1499 ВФ). 
НАДЬ, НАДО, НАД прийм. (39) 1. (зі знах.) (7) (вира¬ 

жає об'єктні відношення, вказує на додачу чого до чого) 
крім (чого) (4): А єщє надь то иадо веє про ліпшеє Свєдоць- 
ство И твєрдость И печать нашю казали єсмо привісити В 
еємоу (так.— Прим, вид.) нашомоу листоу (Луцьк, 1452 
Р 161); а над тоє свєдєцтво ... и пєчат єсми свою привє- 
сила к еєму моєму листу (Ровно, 1488 І, 242); а надь 
тни річи верху писаньш про лєпшую твєрдост я Оношко 
Витонизкии пєчат свою приложил к еєму моєму листу 
(Луцьк, 1490 АЗ І, 92); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) крім, до (чого) (2): а над томь, над оусімь, ми 
етєфань воєвода ... и панове рада наша хрєсть (зіс.— 
Прим, вид.) цєлоуемь што (зіс.— Прим, вид.) а то докон- 
чанїє держати иамь и пополнити ... вічно и нєпороушєно 
(Ясси, 1445 Сові. II, 726); 

(вказує на перевершення чого чим) над (1): гди(ж) по- 
коА и сладкость, ижь є(ст) на(д) вшьітки смисли, жадни 
сьА нєо(т)хилоАє(т) (Хотин, 1448 Сові. II, 737). 

II. (з ор.) (32) 1. (виражає об'єктні відношення, вказує 
на особу або предмет, на які спрямована дія або які підля¬ 

гають дії кого або чого) над (17): А ивашко, ень пєтра воє¬ 
води ... знаємо чиню ... ажє вєлєбньїи г(с)дрь, влоди- 
славь ... и вєлєбнии кнА(з), витовть литов<с)ки, смило- 
вали(с) надо мною, принАли суть мене собі слугою (Берес¬ 
тя, 1400 Сові. II, 619); а болшє ничого глобоу да не имаю(т) 
на(д) собою, ни оди(н) грошь (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); 
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мн кизь Сємєнь Алекса(н)дрови(ч) ... 0(з)на(і)моуємо ... 
И(ж) мьі дєи змилова(в)ши сА Но(д) (!) слоугою Наши(м) ... 
При (в)сюи о(т)чн(з)нЮ И диди(з)нЮ Єго зємлАной ... зо- 
ставоую (Прилуки, 1459 Р 171); а болшєтого никакоє влас- 
ти да нє имає(т) на(д) тє(м) мн(с)тьіре(м) пєчє(р)скимь 
(б. м. н., 1481 ҐПМ); єстли сА станєт надомною волА бо- 
жА, ино кто ближний мой отложит тии гроши как оу вєр- 
хоу написанні, а имєнє возмєт (Острог, 1488 А 8 І, 88); 
а староста камєнєцкїи тьіж абьі имал моц от своєго госпо¬ 
дарю от кралю єго милости над каждьім от подданннх кро¬ 
лю єго милости оучи нити атавєдливост (Гирлов. 1499 60 
II, 424); 

(у знач. прийм. з, із з ор.) (5): аж бьі сА що стало над на¬ 
ми самьіми ... а землАмь мирь правьі держати (Ясси, 1445 
Сові. II, 726); а кн(А)зь Сємєн Василєвич волєн твій имЮ- 
иьА продати ... и штоволА єго над тими имЮньи вдЮлати 
(Володимир, 1470 А5 І, 65); а (єстли)... што сА надомною 
пригодит, по моємь животЮ нє вступати сА в тую землю 
жонЮ моєй (Луцьк, 1490 АЗ І, 92). 

2. (виражає просторові відношення, вказує на розта¬ 
шування чого біля чого) над (8): я Любарть Кгедемино- 
вичь ... записаль єсми и даль село своє Рожьісче ... со¬ 
бор ной церкви у Луцку ... зь ЛОВЬІ, ПОГОННЬІми й осочь- 
ньіми нашими ... (што) надь Стьіромь седять (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР І/УХ, 2); До Того Иньшіє Городища И оуро- 
чища На(д) рЮчькою Камєницєю (Прилуки, 1459 Р 171); 
мьі єзьдживали тоут в ловьі, коли дворєц Бєрєзкий над 
рєкою Зєлвою на стадо своє пань Копач сєлнт почал (Лу- 
кониця, 1478 А5 III, 17); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) над (2): А хотар томоу ... сєлоу ... да ест ... на 
копаноу могил оу, що єст над боулбокоу (Гирлов, 1499 
ВЕ> II, 148). 
Див. ще ПОНАДЬ. 
НАДЬТО див. НАДТО. 
*НАД1їЄВ0 с. (1) (назва села у Галицькій землі) На- 

діїв: Мьі Владиславь ... коро (л) пол(с)ки ... чинимьі зна¬ 
ємо ... ажє ... возрєвши на єго верну службу ... дали єсмо 
и даємь наше село надЮєво (Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: знах. одн. надюєво (1399 Р 59). 
НАДтїЛмТИ дієсл. недок. (1) О ласкою надь- 

л А т и див. * ЛАСКА 1. 
ФОРМИ: інф. надЮлАти (1433 Р 121). 
-НАД’еи ж. (2) <) надію мати (2) мати надію, 

надіятися, сподіватися: Нє єсть то ди(в) ани новина ижє 
писа(л) такий рЮчи ... ка(к) нашь нєприятєль ... жадая 
а хотА ... мисли ваши протнвоу намь завждьі чисте а 
нЮрньї о которьі(х) жо нєпороушоньї вь вЮрє оуставичнЮ а 
вьполнЮ мьі дооубами а надЮю мамьі нюкотороє о на(с) 
оувєсти оу вотпЮнє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. одн. надЮю (1447—1492 ЛКБВ). 
*НАДІЇАТИ СА дієсл. недок. (2) 1. (чого по кім) споді¬ 

ватися (чого від кого) (1): їо роман воєвода землю молдав¬ 
ської ... чинимь то вЮдомо ... ожє тоть слуга наш тодорь 
ись своєю братиєю ... слоужили намь ис правою вЮрою и 
слоужать и єщє по них болшєє службьі надЮємсА (Роман, 
1393 Сові. І, 13). 

2. (на кого) (покладатися) надіятися (І): А ^агуїі іезто 
5\уоіш Ьогіот 2 \уазгут ргуг\У0Іепіеш, па \уаз пасЗіеіа зіа 
(Липнишки, 1433 3/Ш6 ЬХХУІ, 141—142). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. надЮємсА (1393 Сові. І, 13); діе- 

присл. одноч. пасНеіа зіа (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142). 
*НАЄМАТИ дієсл. недок. (1) (кого) наймати: А глина- 

рюмь што лЮпЮли (!) около дому а клєпачь наємаль з єхь 
лЮпило (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. наємаль (1386—1418 Р 35). 
*НАЄМЬ ч. (3) О и з н а и м о у (2) по найму: Кто из 

наимоу до лЮсоу угони (т) вепр А (XV ст. ВС 9); най* 
м о м ь (1) по найму: в томь сєлє в Тє(тє)рєвьцє гоньї боб- 

ровьіе два на(и)момь гонивали оспода(р)скимь а и(н)дє 
бо(р)тницьі гонАть оу чюдно(в)ско(и) же волости (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв,— 92). 
ФОРМИ: род. одн. наимоу (XV ст. ВС 9, 38); ор. одн. 

на(и)момь (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
НАЗАВТМїЄ, НАЗАВТРЄЄ, НАЗАВЬТРИЄ. НАЗАОУТ- 

РЄЄ, НАЗА0УТРЇ6 присл. (6) назавтра, наступного дня: 
на то жь дали єсмьі грамоту(с) ... оу суботу по ми хай лове 

дни на завьтриє (б. м. н., 1387 СП № 12); в нєдьїцЮ (!) в 
нєдЮлю на завтрЮє ст(г)о луки євнгл(с)та (Медика, 1404 Р 

70); а писан оу в Острозє, июн(А) к є дєн, на завтрєє 
св<є)того Иваиа Прєдотєчи (Острог, 1464 А5 1, 57). 
Див. ще *НАВУТРИЄ. 
НАЗАД присл. (8) (зворотно) назад (5): А ргоїог ту 

розїаіі ргоіш їоЬо \уазгеЬо Розіа і ргоіу'іУ КетескоЬо 
ктеіе, \уєіє1і іезто ігЬузіа ^егпиіі пагасЗ (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); а мито да нє имают платити ни 
тамь идоучи, аии назад (Путна, 1471 60 І, 159); ачь пакь 
хотА и тьі(х) пословь о(т) себе о(т)поустиль будє(т) и о(н) 
ихь иаза(д) можє(т) к собє вє(р)нути (б. м. н., 1496 
ПДВКА 61); 

після цього (1): мьі алєксандрь воєвода ... знаємо чи- 
ни(м) ... и(ж) єсмьі дали ... сєрє(т) мисто ... ничого собю 
наза(д) и напєрє(д) нє вьіимаючи, сєстрЮ господар А нашєго 
королА по(л)ского ииьі(х) (б. м. н., 1421 Сові. І, 341 —142); 
назад поити (1) повернутися: а коли наза(д) 

оусхоче(т) поити до зємли мо(л)давскоєи имає(т) поити 
доброволнє сь своєю панею (Снятин, 1454 Р 163); 
собю назад дорогоу чьіиити(І) готува¬ 

тися до повернення: бьі ся ємоу пригодило вьіти ись зєм¬ 
ли мо(л)давскоєи имає(т) держати со вьсими доходи и при¬ 
ходи ... доколи ... боудє(т) собю наза(д) дорогоу чинити 
до зємли мо(л)давскоєи (Снятин, 1454 Р 163). 
НАЗА0УТР6Є див. НАЗАВТРА Є 
НАЗАОУТРЇЄ див. НАЗАВТРЄЄ. 
^НАЗВАТИ дієсл. док. (4) (кого) (охарактеризувати 

кого яким-небудь словом) назвати, обізвати (3): а Костян- 
тинь мовиль: ти мя первей назваль татемь (Вільна, 
1495 АЛМ 83); 

имєнєм назвати (1) див. ИМЯ 2. 
ФОРМИ: перф. 2 ос. одн. ч. назваль (1495 АЛМ 83); 

інф. пас. названм ... бити (1492 АЗ III, 23). 
Див. ще ЗВАТИ 1. 
НАЗВАТИ С*£ дієсл. док. (3) (ким) (присвоїти собі чий 

титул) назватися: И такожь ни одинь наш неприАтєл, 
што сА назовєт господарским имєнєм, аби нє имал жаднои 
ласки и поживлєниа ни оу дворЮ пана нашєго королА єго 
мнлости, ани оу КороунЮ (Сучава, 1468 60 II, 302); Та¬ 
кож и ми, прєрєчєннїи Стєфан воєвода, жадного нєпрїя- 
тєлЮ кролю єго милости, которїн колвє нєпрїятєл єго ми¬ 
лости хотАл би назвати сЮ господарем зємлАм єго Короуньї 
полскои ... ми нє имаєм такового чловЮка прїимити (Гир¬ 
лов, 1499 60 II, 421). 
ФОРМИ: інф, назвати сю (1499 60 II, 420, 421); майб. 

З ос. одн. сА назовєт (1468 60 II, 302). 
Див. ще *ЗВАТИ СА. 
НАЗВЬІШЬ присл. (І) окрім того, #зверх того: То все 

роздал на господарьскии листи, кому его милость даваль, 
назвьішь положил квитацьш, што видали своих пенезей 
на листи господарскии (б. м. н„ 1494—1495 АЛРГ 59—60). 

*НАЗИМ0КЬ ч. (1) (однорічне теля) бузимок, нази- 
мок: Грєжани дво(р) а в томь дворе шєсть члвка а осмь 
воло(в) ... а три нази(мкоу) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: род. мн. нази(мкоу) (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
*1ЧА2№МЕШ\УАТІ дієсл. док. (1) (стп. пагпашіе- 

помгас) (що) визначити: 1 їеі іезШЬу ... па ітіепіе, аЬо па 
Іізіу рапо\у гпатеп ііусЬ репіаге] Ьу рогусгії, а іоію сге- 
ге2 з\уоі Іізіу, аЬо ресгаіі сіозмчесісгії Ьу, ту ... тезіо 
іпзгісЬ газіаш ітепіе газіамгіепоіе пагпатетфто, а 
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Іети іоЬо їо ітепіа па ргоІі\уки кЬ\уаМо\Уі сЬосгет Ього- 
піїі (Луцьк, 1388 ІРІ 106). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. мн. пагпатепиіето (1388 ІРЬ 106). 
НАИ (НА) (6): а нанбо(л)шєє (!) потврьж(д)єнїє сєму 

листу, велили єсм(и слу)зи нашєму ... писати и привиси- 
ти нашу печать (Сучава, 1423 Сові. І, 157); А на (в ориг. 
най.— Прим, вид.) боулшеи кріпость и потврьждєнїє, 
веліли єсми нашємоу вірномоу паноу Тьоуто улови ло- 
гофєтоу исписати и нашоу печат привісити (Васлуй, 1497 
ВО II, 113). 
Див. НА1. 
НАИБЛИЖЄ присл. найв. ст. (4) (про ступінь спорід¬ 

нення) найближче: то да є(ст) єм(оу) оури(к) сь вьсімь 
ДОХО(д)МЬ єм(оу) и дітє(м) єго и оуноучато(м) єго Й пріоу- 
ноучато(м) єго ... и вьсємоу родоу єго, кто боуде(т) наи- 
ближє (Сучава, 1448 Сові. II, 300); Тоє вьсє внш(є>писан- 
ноє да єст от <иас> оурик с*ь оусим прїходом, ємоу и дітєм 
єго ... и пріоуноучатом єго и вьсємоу плємєни єго, кто сі 
наиближє избєрєт, нєпороушено на віки (Сучава, 1459 ЕЮ 
І. 27). 
Пор. БЛИЖЄ. 
НАИБЛИЖНЇИ, НАИБЛИЖНЬІИ, НАИБЛИЖНЬІ, 

НАИБЛИЖНИ, НАИБЛИЖЬНЇИ, НАИБЛЬІЖНІИ, 
НАИБЛИЗНЇИ, НАИБЛИЖНЄИ прикм. найв. ст. (248) 
1. такий, що в силу близького споріднення має найбільше 
право на що (233): а гімн (!) сєламь ... нєпогушєно (!) 
имь ... и дітємь єго и оунучатомь єго ... и всєму роду 
єго ко(му) сА изнаидєть из наиближни (!) (Сучава, 1409 
Сові. І, 65); тоє вьсє вьі(ш)писанноє да є(ст) ємоу оурикь ... 
и дітємь єго ... и вьсємоу родоу єго, кто будє(т) наи- 
ближньї (Сучава, 1455 Сові. II, 553); да є(ст) и(м) о(т) на(с) 
оури(к) и сь вьсємь доходо(м) и дітє(м) и(х) ... и вьсємоу 
родоу и(х), кто сіи(м) избєрє(т) наибли(ж)нїи, нєпороушє- 
но, на віки (Сучава, 1500 Сові. 3. 234). 

2. (про ступінь споріднення) найближчий (15): тоє вьсє 
што бьі ємоу оурикь сь ВЬСІМЬ доходомь ємоу И ДІТЄМЬ єго 
.. и вьсємоу родоу єго наиближнїи (Сучава, 1426 Сові. І, 
178); тоє вьсє вишєписанное да є(ст) имь о(т) на(с) оури(к) 
и сь вьсімь доходо(м) ... и дітємь жоуржєвимь ... и 
вьсємоу родоу и(х) наиближнємоу, нєпороушєнно нико- 
ли(ж), на віки (Сучава, 1456 Сові. II, 569). 
ФОРМИ: поз. одн. ч. наиближнїи, наиближьнТи, 

наибли(ж)иїи 185 (1420 Сові. І, 135; 1428 Сові. І, 209; 1433 
Сшї. І, 350; 1442 Сові. її, 96; 1451 Сові. її, 403; 1462 Ви 
І, 61; 1473 ВО І, 187; 1480 £0 І, 239; 1492 Вй І, 506; 
1500 Сові. 8. 234 і т. ін.); иаиближнни, наиближиьі(и) 18 
(1428 Сові. І, 224; 1440 Сові. II, 65; 1443 Сові. II, 144; 1455 
Сові. П, 540; 1462 ВО І, 63; 1464 £0 І, 84; 1465 £0 І, 88; 
1472 £0 І, 172; 1476 ВО І, 209; 1484 £0 І, 283 і т. ін.); 
наиближньї 12 (1443 Сові. II, 160; 1446 Сові. II, 238; 1455 
Сові. II, 549, 553; 1456 Сові. II, 577; 1460 Сові. 8. 33—34; 
1462 ВИ І, 55; 1464 £>/£«А» 517; 1469 ВГ> І, 138; 1471 ВО 
І, 164; 525); наиближни 8 (1460 ВО І, 41; 1462 
£0 1, 52; 67; 1470 ВО І, 155; 1472 0/£«А» 528; 1481 ВО 1, 
258; 1482 ВО І, 262; 1495 ВО II, 41); наибльїжнїи 1 (1493 
ВО II, 6); иаиблизнїи 1 (1459 Сові. 5. 22); наиближиєи 
І (1493 ПГВСП); зам. дав. одн. ч. вьсємоу родоу ... иаи- 
ближнїи 1 (1426 Сові. І, 178); дав. одн. ч. наиближнємоу 
(1433 Сові. І, 361; 1434 Сові. І, 386; 1436 Сові. І, 459; 1437 
Сові. І, 541; МіН. 203; 1449 Сові. II, 386; 1456 Сові. II, 
569; МіН. 213; 1460 Сові. 8. 41); род. мн. ! наиближни (1409 
Сові. І, 65); дав. мн. наиближнїим, наиближнїимь, наи¬ 
ближшимь» наиближнїи(м) 4 (1431 Сові. І, 315; 1479 £ОІ, 
228; Сові. 8. 98); наиближньїмь, наиблнжньі(м) 3 (1432 
Сові. І, 327, 338; 1435 Сові. І, 403); наиближнимь, наи- 
ближни(м) 2 (1429 Сові. І, 280; 1438 Сові. II, 7); наи- 
бяижиьіи(м) 1 (1433 Сові. І, 359). 
Пор. БЛИЖНІМ, БЛИЖШЇИ 1, 4, *БЛИЗКІИ 1. 
•НАИБЛИЖШИИ прикм. найв. ст. (1) (у часовому 

відношенні) найближчий: На котороумь соимі тотьі пано¬ 

ве сь (о)бох сторонь, одною волею тоутож на том мість 
цА под Хотинємь ... и другьі снємь посполитьі оу тиждень 
по свАтомь Юрїи наиближшимь положили, и визволили и 
оуставили, на том соимі оуси річи, о которьш сі нє могльї 
изгодити промєж собою (під Хотином, 1467 ВБ II, 297). 
ФОРМИ: місц, одн. ч. по наиближшимь (1467 £0 II, 297). 
Пор. БЛИЖНЇИ, БЛИЖШЇИ 2. 
НАИБЛИЖЬНЇИ див. НАИБЛИЖНЇИ. 
НАИБЛИЗНЇИ див. НАИБЛИЖНЇИ. 
НАИБЛЬЇЖНЇИ див. НАИБЛИЖНЇИ. 
НАИБОЛШЄ, НАИБОУЛШЄ, НАИБОЛШИ присл. 

найв. ст. (3) найбільше (2): Мьі пє(т)ро воєво(да) ... с па¬ 
ни радою нашєю ... радили єсми и много подоумали ... о 
оутиснєнїє и погибєли зємли нашєи що(ж) сь оуси(х) сто- 
ро(н) имає(м) а наибоу(л)шє о(т) турко(в) (Васлуй, 1456 
ЗСФ); а ми єщє слюбили имь мстити на и(х) ворого(в), що 
мо(ч) имє(м) наибо(л)шє досягнути (Сучава. 1457 Сові. II. 
809); ' ' ' ” : 

(передусім) насамперед, найбільше (1): вло(д)славь ... 
кроль полскии ... знаменито чинимьі ... ижь вєлможньїи 

стєфань ... ннішнии воєвода зємль молдавскои ... просиль 
на(с) а бьіхомь єму о(т)пустили и ласкави били а наибол- 

ши аби то на дши оца єго нє зостало (Ланчиця, 1433 Р 
120—121). 
Див. ще *НАЕОЛЄИ. 
Пор. БОЛЕ, БОЛШЄ. 
*НАИБОЛШИИ прикм. найв. ст. (1) (найбільш, ^ін¬ 

тенсивний) найбільший: а они ... по(д)давали присягою 
своєю ... бити на(м) вірни ... и допомагати на(м) про¬ 
ти (в) ка(ж)дому нашєм(у) нєпрїатєлю са(м) свои(м) жи- 
вото(м) ... по(д)лу(г) своєю моци нанбо(л)шєн (Сучава, 
1457 Сові. її, 811). 
ФОРМИ: род. одн. ж. иаибо(л)шєи (1457 Сові. II, 811). 
Пор. *БОЛШИИ, ВЕЛИКИЙ1. 
НАИБОУЛШЄ див. НАИБОЛШЄ. 
*НАИВИШИИ див. НАИВЬІШИИ. 
НАИВЬІШЄ присл. найв. ст. (2) (передусім) насампе¬ 

ред, найбільше: а наивьішє того вьішєписанного слюбуємь 
то издєржати при нашєи чти ... без вьсАкои льсти и хит- 
рости и по(д) нашєю присАгою (Серет, 1445 Сові. II, 729); 
А пань наш корол єго милость и Короуна имаєт подли нас 
стати, а наивьішє подли нашєго господарА Стєфана воєво¬ 
ди, подлоуг оучинков, старих обьічаєв и пак ниніиших 
записов (Сучава, 1462 ВО II, 289). 
Пор. ВЬІСОКО, ВЬЇШЄ1, ПОВЬІШЄ1. 
НАИВЬІШИИ, НАИВЬІШЇИ, НАИВЬІШЬИ прикм. 

найв. ст. (22) (найголовніший, верховний — уживається 
як шанобливий епітет) найвищий: вло(д)славь ... кроль 
полскии и такі жь ... литовскоє кнАжа наивншєє ... зна¬ 
менито чинимьі ... ижє даємн и дали єсми листь нашь ... 
стєфанови воєводі ... на потвєржіньє нашихь пєрвьіхь 
листовь (Ланчиця, 1433 Р 124); ино оузрівши нєвиность 
мою вєлимужинии (!) панови (!) ... на имА па(н) вА- 
цєньць ... па(н) мєжиріцикии староста рускихь зімль 
наивьішии ... нє хотАчи да(т) загину(т) мні ... вибавили 
мА ... ис того Атсва (так.— Прим, вид.) и с того оусєго 
злого (Кременець, 1434 Р 130); ино оузрєвшо (!) нєвиность 
мою вєлємужнии панове ... на имА па(н) вАцнєць (так— 
Прим, вид.) староста рускии наивишьи и па(н) михаль 
бучАтскии ... нє хотАчо (!) дати загинути мні ... вибавили 
мА ... ис того нАтьства и со всєго злого (ЧерняхІв, 1435 Р 
132); а на тосвідковє, наивьішаА рада королєвскаА (Суча¬ 
ва. 1456 Сові. II, 791); Ми Іо Стєфан воєвода ... знаємо чи¬ 
ним ... яко коли от давного а прєминоулєго часоу нікото- 
раА неприязнь и знаменитая незгода и валка била межи 
нами и межи наиясніишим кніжатєм паном Яном Олбрах- 
том ... кралєм полским и наивишшим кнАзєм литоскьім ... 
и тими часи ... вьішєрєчєннїи крал ... нам вьси мєр- 
зАчки ... отпоустиль (Гирлов, 1499 ВО II, 419). 



*НАИВЬІШ111ИИ — 16 — НАИПЄРВО 

ФОРМИ: наз. одн. ч. наивьішии, наивьішїи 2 (1434 Р 
130; 1468 БО II, 301); наиамшьи 1 (1435 Р 132); дав. одн. 
ч. наивьішємоу 6 (1435 Сові. II, 689; 1436 Сові. II, 697, 706; 
1439 Сові, II, 712; 1462 ДО II, 289, 292); иаивьгшьшємоу, 
наивьішшємоу 2 (1435 Сові. II, 687; 1462 ДО II, 283); наи- 
вишєму І (1435 Сові. II, 678); ! наивншє 1 (1434 Сові. II, 
666); ор. одн. ч. иаивншшим (1499 ДО II, 419); наз. одн. с. 
наивьішєє 2 (1433 Р 120, 124); наивишєє 1 (1467 ДО II, 
297); наз. одн. ж. наивншаА (1456 Соб*. II, 791); знах. одн. 
ж. наивишю (1468 ДО II, 305); ор. одн. ж. ! наивишє (1481 
ДО І. 258: 1490 ОС 1461: ор. мн. наивьішшими (1470 ДО 
П, 309). 
Пор. *ВЬІСОКЬІИ, *ВЬІШШИИ. 
*НАИВЬШ1ШИИ див. НАИВЬІШИИ. 
*НАИВЬІІ11ЬІ11ИИ див. НАИВЬІШИИ. 
НАИВЬІШЬИ див. НАИВЬІШИИ. 
*НАИГРАТИ дієсл. док. (1) (що на себе) програти (що): 

ОуставлАємь право коли(ж) нєкоторьі(и) сьі(н) держіть 

оца здорового и мтрь здоровоу наиграєть на сєбБ нєкото- 

роую собїноу пєиєзєи а оць и ма(т)ка не повїннї за нє(г) пла¬ 
тить тьі(х) пєнєзєи (XV ст. ДС 27—27 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. наиграєть (XV ст. ДС 27 зв.). 
Див. ще *ПРОИГРАТИ. 
НАИДАЛИ присл. найв. ст. (1) (у часовому відношенні) 

найдовше: а мьі єго милости и маєм о приати тимьжє оби- 
чаємь, доколі єсмо наидали живи (Сучава, 1449 Сові. II, 
746). 
Пор. ДАЛЄЙ І, ДАЛЄКО, ДАЛЄЧЄ 
НАИЛИПШЄ присл. найв. ст. (1) (найвідповідніше) 

найкраще: И такождєрє мене не забиваєте, але варе как 
сЬ вам видит наилипшє, так оучинитє, щобих не загибль 
(Торговище, 1481 ДО II, 358). 
Див. ще МАИПОЛИПШЄИ, НАЛ6ПЄЙ. 
Пор. ^ЛІїПШЄ, Л'БП'БЙ. 
НАЙЛ1ЇП1ЇЙ див. НАЛЄПЄЙ. 
*НАИМШ1ЄИШИИ див. НАИМИЛ'БИШЇИ. 
*НАИМИЛЇИІ11ЇИ див. НАИМИЛІїИШЇИ. 
*НАИМИЛ0СТИВЬ111ИИ див. НАИМИЛОСТЇВШЇИ. 
НАИМИЛОСТИВ'ВИШЇИ, НАИМИЛОСТЇВ'БИШИИ 

прикм. найв. ст. (5) (шанобливий епітет — уживається 
як ввічливе звертання) наймилостивїший: А не имаємь 
соби иньїхь жадньїх сторон шоукати а никомоу иномоу 
оусклонити сА, ани поддати сА, кромь пана нашєго наими- 
лостивьишєго королА его милости и Короуньї полскои (Су¬ 
чава, 1468 ДО II, 301). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. наимилостивьишїи, наимилостївБи- 

шнн (1468 ДО II, 302); род. одн. ч. нанмилостивБишєго, 
наимилостївБишєго (1468 ДО II, 301, 302); дав. одн. ч. 
наимилостивБишємоу (1468 ДО І, 301). 
Див. ще НАИМИЛОСТЇВШЇИ, *НАИМИЛОСТНИИШИИ. 
Пор. МИЛОСТИВЬІИ. 
НАИМИЛОСТЇВШЇИ прикм. найв. ст. (2) (шанобли¬ 

вий епітет — уживається як ввічливе звертання) найми- 
лостивіший: про тожь мьі иляшь воєвода ... знаменито 
чинимо ... како ... пану нинєншєму владисла(в) ... коро¬ 
лю полскому ... пану нашему наимл(с)тивьшому ... зем¬ 
лю шєпиньскоую ... даваємьі ... а ворочаємьі ж нашьіхь 
пановь и бояровь в-Ьданєїмь (Львів, 1436 Сові. II, 706); 
Але колиж наиясньишєє кнАжа и пан Казимир, крол 
полскьіи и далєи пан наш наимилостївшїи, нас ... коу на- 
слвдованю стоупєнюм тьіх то наших предков оупоминал 
И ПрИВОДИЛ ... МЬІ, ХОТАЧИ его ОСВ'ЬцЄНОСТИ ... с полности 
вБрьі нашои оупєвнити, вьізнавамьі тьім то листом ... прАз 
обвєзаннБ присАгьі нашои ... бьіти повинни ... коу оуста- 
вичнои слоужб’Ь (Сучава, 1462 ДО II, 284). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. наимилостївшїи (1462 ДО II, 284); 

дав. одн. ч. наимл(с)тивьшому (1436 Сові. II, 706). 
Див. ще НАИМИЛОСТИВ'ЙИШЇИ, *НАИМИЛОСТ- 

НИИШИИ 

Пор. МИЛОСТИВЬІИ. 
НАИМИЛОСТЇВ'БИШИИ див. НАИМИЛОСТИВ'ЕИШЇИ. 
*НАИМШ10СТНИИШИИ прикм. найв. ст. (1) (ша¬ 

нобливий епітет — уживається як ввічливе звертання) 
наймилостивїший: а николи нєхочєми бьіти оу ради 
смо(л)вьі сн£тїю, чєрє(с) сА, а любо чєрє(с) кого иного а 
любо иньїи где би коли того исного пана нашєго, наи- 
мл(с)тниишого кролБ полского ... лихоє оу волотство 
ражено, а любо молвєно ... а николи иньшєго соб% пана 
мимо пріі(д)рєчєнного ... искати и вибирати (Львів, 1436 
Сові. II, 698). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. наимл(с)тниншого (1436 Сові. II, 

698). 
Див. цеНАИМИЛОСТИВ'БИШЇИ, НАИМИЛОСТЇВШЇИ. 
Пор. МИЛОСТИВЬІИ. 
НАИМИЛ'КИШЇИ прикм. найв. ст. (4) (уживається 

як шанобливий епітет) наймиліший, найласкавіший: ми 
боАровє и рада вєлможно(г) петра воево(д) ... Авно чи¬ 
ни (м) ... гдьі(ж) пєрєчєнии вєлможньїи пєтрь воєво(д) ... 
паноу казимировв ... г(с)п(д)рєвБ нашєм(у) наимнл'Ьи- 
шом(у) ... повинного слоужбою в^чне записа(л) сА и обо- 
вАзаль про тожь ми ... зь єго волию повинни єсми сА зго¬ 
дити, а вврною слоужбою послоушни бити (Хотин, 1448 
Сові. II, 737—738); и тьімй часьі єго мил ость вишєрєчєннїи 
крал за волю и на причиноу наияснБишєго кнАжатє ... 
пана Владислава ... брата его милости наимилєишаго, нам 
вьси мєрзАчки шкоди и кривди ... отпоустиль (Гирлов. 
1499 ВИ II, 419). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. наимилБншїи (1468 БО II, 305); 

род. одн. ч. наимилєишаго (1499 ДО II, 419); дав. одн. ч. 
наимнлБишом(у) (1448 Сові. II, 738); наз. мн. зам. ор. межи 
освБцоними кнєжати ... наимилїишїи (1499 ДО II, 419). 
Пор. МИЛЬІИ. 
НАИП6РВЄЄ присл. найв. ст. (1) (стч. паіргуе) нап¬ 

рані ше: будєть ведомо оусємь ... ажь Азь ланко слуга 
королєвь та(к) єсмь оумолвиль и договориль со кнАзємь 
скиригаиломь и срокь єсмь оучиииль на розтво х(с)во што 
жь нинє(ч) наипєрвєє придєть а послєдноє на хрьщєньє 

х(с)во ... дати ми двєстє рублевь кнзю скиригкаилу (!) 
што жь иа королА прАчєть (б. м. н., 1387 СП № 12). 
Див. ще ПЄРВЄЙ1 2, ПЄРВИ 2, ПЄРВО 2, ПЄРВОЄ 3. 
НАИП6РВ6И, НАИПЄРВІЇИ, напєрвєи, напєрь- 

вей, НАПЄРВЄЙ, НАП'їїРВ'ЙИ присл. найв. ст. (8) 
(стч. па]ргуе) 1. насамперед, перш за все, передусім 
(7): №рег\уеі изІа^Пііезто ігЬу га репіагі гисЬаіисгі ... 
5\ує(Ієсі;\уо сіоризгсгопо шаІеР Ьуіі (Луцьк, 1388 2РЬ 
103); а межи тими городи и межи иашєю землею рускою 
то границі будуть вБчньїи наипєрвБи межи нашимь го- 
родо(м) снАтиномь а межи шепинци котории жь ... к 
волохомь прислушають (Ланчиця, 1433 Р 125); Напєрьвєй 
поклонь (б. м. н., 1496 ДО II, 407); Напєрвєи о краденій (!) 
роковь (XV ст. С# 9); на первей повел нас пан Янчинский 
по своимь гранямь долиною, што от Блаженика идет под- 
ле реки (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/^, 119). 

2. (заздалегідь) найперше (1): лише коли нас о то наи- 
пєрвєи корол єго милость обьішлєть алюбо тєжь напомє- 
нєт, а мьі абихом их дали оу роуци паноу и господарєви 
нашемоу наясн-ьишємоу королеви єго милости (Сучава, 
1462 ДО II, 292). 
Див ще. НАИПЄРВО 1, НАИПЄРВЬІ, ПЄРВЄЙ3 1, ПЄР¬ 

ВИ І, ПЄРВО 1, ПЄРВОЄ І. 
НАИПЄРВО, НАИПЄРВОЄ, НАПЄРВО присл. найв. 

ст. (7) (стч. паіргуе) 1. насамперед, перш за все, перед¬ 
усім (6): а мита єсмьі имь так поставили и оулєгчили, што- 
бьі давали, оу нашєи зємли, мито такь наипєрвоє головноє 
мито сочавьскоє, на исклад-Ь, оть соукна, оть гривноу три 
гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 630); най пєрвоє схюбоує(м) 

(!) ижє нєимаємь жа(д)ного и млго пана соб-Ь им'Ьти, а ни 
ємоу слоужити одно прєрєчєномоу господарєви нашєм(у). 
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казимирови кролєви по(л)ском(оу) (Хотин, 1448 Сові. II, 
734); Наипєрво иж никого иного за пана нашєго мимо рє- 
чєнного пана нашєго Казимира кролі ... иє хочем иміти 
ани слоужити (Сучава, 1462 ВБ II, 284); Оть господина 
Стєфана воєводьі на пєрво поклонь (б. м. н., 1481 ВБ II, 364). 

2. найшвидше (1): и на то ст(о)аати (!) оуси(м) розу- 
мо(м) и оусими своими річи (и) оумисло(м), сь оусими сво- 
ими прїАтє(л)ми, како бьі могли наипервоє, з бжїемь по- 
мо(ц)ємь и радою своєю оучинити на(м), ми(р) и покои 
о(т) басара(б) и о(т) оугорь (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 
Див. ще НАИПЄРВЄИ 1, НАИПбРВЬІ 1. ПЄРВЄЙ1 1, 

ПЄРВИ 1, ПЄРВО 1, ПЄРВОЄ 1. 
НАИПЄРВЬІ, НАИПРЬВЬІ присл. (2) {стч. паіргуе) 

І. насамперед, перш за все, передусім (1): а панове наши 
по имєню а наипєрвьі митрополита нашє(г) ки(р) Оєоктис- 
та а пана братоула пана доумьі браєвича ... па(н) оана 
пьштєче (Васлуй, 1456 ЗСФ). 

2. (спершу) найперше (1): ато наипрьвьі стоА подли мо- 
єго отца нлїа воєводьі и чиниль ємоу добро много, а по томь 
стоАль подли моєи маткьі ... а тєпєрь стоигь подли нась 
и стоигь о нашємь доброту (Коломия, 1448 Сові. II, 305). 
Див. ще ИСПЄРВА, ИС ПРЬВА, НАИПЄРВЄИ, ПЄР- 

ВЄЙ1 І, ПЄРВИ 1, ПЄРВО 1, З, ПЄРВОЄ Ь ПРЬВО. 
НАИПЄРВЄИ див. НАИПЄРВЄИ. 
НАИПРЬВЬІ див. НАИПЄРВЬІ. 
НАЙТИ 1 дієсл. док. (ЗО) 1. (що) (загублене, сховане від¬ 

шукати) знайти, найти (4): О томь коли хто што наидєть 
(XV ст. ВС 32); а що єсмо нміли листьі записани о(т) иа- 
шєго господарА, о(т) королА ... такь на(м) загьібли по куп- 
чичєвоу (в ориг. коупчичивоу.— Прим, вид.) смєрти, 
нєможе(м) и(х) найти (Бирлад, 1435 Сові. II, 679); 

(кого і без додатка) (виявити) знайти (6): Тег ]езШЬу 
коіогу] ... ЬуІ паісіеп зисі’і з\уоіеши и шпе репегпоі аЬо 
\уупвгоі коїогоі, коіогаіа г <Іа\упа иіогопа, іо таіеі;' га- 
рІаШі (Луцьк, 1388 ІРЬ 105); Знамєнїто намь єсть не пра¬ 

ва цєсарьско(м) (!) и(ж) пожегьци нмають злою смртїю 
гиноуть а бЖдоуть лї наидєньї ... имають бьіти инАтьі и 
вивєдєньї а имають бьіти по(л)скьімь правомь осоу(жє)н(и) 
(XV ст. ВС 25 зв.). 

2. (кого, що) (застати) відшукати, знайти (2): наши 
посли нашли ва(с) под городомь под троки стоАчи (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170); и коли есмьі прііхаль до Станкова 
и нашоль есмьі тую кліть не запечатану ничимь (Вільна, 
1498 АЛМ 163). 

3. (що) (побачити в якомусь стані) знайти (1): того дилі 
ра(д)ли єсмьі оуси посполоу подніти собі неволю... 

абихо(м) ти (ж) могли о(т) ба помо(ч) иміти и сторони свои 
найти ка(к) и наши прє(д)ци иміл(и) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 

4. (що) (добути) знайти (1): того дилі ра(д)ли єсмьі 
оуси посполоу подніти собі неволю ка(к) мочї нмє(м) и 
похилити соби головоу томоу поганствоу на(и)ти и дати 

имь на що мочі имє(м) и(х) оупросити докоу(л) ачє и сі бь 
мли смилоує(т) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 

5. (що і без додатка) постановити, ухвалити (14): А іезі- 
ІіЬу репеге] петеї, іоЬсІу га розіирок, іако рга\\ю паійеі', 
таіеі'Ьуїї кагал (Луцьк, 1388 105); право такь на- 
шло аже па(н) дмитрь данилови(ч) з роудьі имаєть свои лис¬ 
ти по(д)перети свідки и очистити (Зудечів, 1430 Р 116); 
што тьіи приАтєли промежи нами найдоуть, то иамь тер¬ 
піти на обі стороні (Вільна, 1482 АЗ І, 79); 
Он анти ласкоу (чию, у кого) (2) здобути ласку, 

прихильність: а оу то(т) го(д) имєеть оузавсє искать ласкьі 
нашєє а не найдіть ли тоє ласка (!) в на (!) а оучини(т) 
иєкотороую щкодоу землі нашо(и) ... длА того не є(ст) 
ємоу в соромотоу (XV ст. ВС 38 зв.). 
ФОРМИ: інф. найти, на(и)ти (1435 Сові. II, 679; 1456 

ЗСФ); перф. 1 ос. одн. ч. нашоль есмм (1498 АЛМ 163); 
З ос. одн. ч. нашоль (XV ст. ВС 32); 3 ос. одн. є. нашло 

(1413 Р 83; 1421 Р 95; 1428 Р 111; 1430 Р 116); 3 ос. мн. 
нашли (1392—1393 РФВ 170; 1482 АЗ І, 79); майб.Зос. одн,, 
нандеть, паісІеС, найдіть (1388 ІРЬ 105; XV ст. ВС 32. 
38зв.);Зос. мн. найдоуть, найдоуть (XV ст. ВС 24 зв.; 
1482 Л5 І, 79); майб. пас. З ос. одн. ч. боудєть... иаидєньї 
1 (XV ст. ВС 11 зв.); блдєть! наидє(т) 1 (XV ст. ВС 11); 3 ос. 
мн. блдоуть... наидєньї 1 (XV ст. ВС 25 зв.); ! боудєть... 
наидеиьі 1 (XV ст. ВС 25 зв.); баж.-ум. сп. пас. З ос. 
одн. ч. іевШЬу... ЬуІ паісіеп 1 (13882.РВ 105); іе$ШЬу... 
ЬуіЬу паісіеп 1 (1388 1РІ 108). 
Див. ще *ЗНАИТИ. *ЗНАИТИ СА, *НАИТИСА, *НА- 

ХОДИТИ 2. 
* НАЙТИ 2 дієсл. док. (1) (на що) (досягти сану) всту¬ 

пити: мьі Олєксандро воєвода ... знаємо чинимь ... ожє 
тоть истинньїи Огаиєсь єпискоупь вормєнскьіи пришєль 
к намь на нашь столь, на молдавскьіи ... ожє нашєль на 
то пискоупьство помочію господина нашєго, великого 
кнАзА Витовта (Сучава, 1401 РІК). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. иашєль (1401 РІК). 
* НАЙТИ СА дієсл. док. (1) (виявитися) знайтися: про 

тожє слюбоуєму (!) и слюбили єсмо нашємоу милому гос- 
подарєви, королеви ... не помАноути тьі(х) листовь ко- 
ролєвскьі(х) ... и оумарАємь и(х) симь листо(м) наши(м), 
хотА сА бьі и нашли (Бирлад, 1435 Сові. II, 679). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. хотл см бн... нашли 

(1435 Сові. II, 679). 
Див. ще *ЗНАИТИ, *ЗНАИТИ СА, НАЙТИ1 1, ‘НА¬ 

ХОДИТИ2, ‘НАХОДИТИ СА. 
*НАИЯСНЄИІ1ІИИ див. НАИЯСН1.ИШІИ. 
‘НАИЯСН'ЙИШИИ див. НАИЯСНФИШЇИ. 
НАИЯСНІіИШЇИ, НАЯСНЄИШЇИ прикм. найв. ст. 

(39) (стп. паіазпіеізгу) (шанобливий епітет — уживаєть¬ 
ся як ввічливе звертання) найясніший (38): Мьі воицєхь ... 
ярцибискупь гніздєнскии збьїкгнівь краковскии ... слю- 
буємьі ... ижь зшитки оурАдьі и зьєднанья и записи... 
межи наиясніишимь кнжатємь ... вло(д)славомь... кро- 
лємь полскимь ... с одной сторони а межи прєможньїмь 
стєцкомь воєводою землі молдавскои ... з другои сторо¬ 
ни ... прєрє(ч)ньш владиславь кроль ... боронити держати 
непорушно на віки ховати иміють [Ланчиця, 1433 Р 123); 
мьі Стєфан, воєвода и пан зємли молдавскои, знакомито 
чинимь ... яко хотА счастнои памАти ... прєдкоув наших 
воєвод молдавских ... наслидова(ти), и тиж их вірн ... 
коу наиясніишои з божион памАти наияснАиших кнАжат 
и панов кролюв полскихь ... так и мьі, з божиои воли, 
их власного дідичєваня поживами, их волн вірним насли- 
дованєм послоухати заоуждьі винни єсми (Сучава, 1462 
ВО II, 283—284); Тьімжє обичаєм и ми оудилали, ие 
хотічи ... отдалити сі от повиности и подданости прєдковь 
наших, видічи и знаючи ласкоу... наясніишаго кнАзА 
пана Казимира, кролі полского (Коломия, 1485 ВБ II, 
371); А пак коли оусхочєт наиясніишїи Владислав, крал 
оугрьскїи и чьскїи ... и прєрєчєнїи наиясніишїи Ян Олб- 
рахть, крол полскїи ... оучинАт воиска и ... поидоут сами 
своими парсоунами ... на тоурєцкого чьсарі н. на его зєм¬ 
ли, и тогдьі наиясніишїи Владислав ... господарь наш 
ласкавій, имал бьі пройти чєрес Басарабскоую землю 
и тоуда перевозити сі чєрес Доунаи (Гирлов, 1499 
ВБ II, 423). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. иаиясніишїи 6 (1499 ВБ II, 420, 

421, 423); наяснєишїи 3 (1453 Сові. II, 765, 766); наияс- 
ні(и)шїи 1 (1499 ВБ II, 423); род. одн. ч., с. наиясніишєго 
1 (1499 ВБ II, 419); наняснішєго 1 (1436 Сові. II, 698); 
иа/АСнєишєго 1 (1453 Сові. II, 765); наясніишаго 1 (1485 
ВБ II, 371); дав. одн. ч., с. наиясніишємоу 7 (1436 Сох/. 
II, 697, 701, 702; 1462 ВБ її, 283, 285, 292; 1499 ВБ II, 419); 
наияснєишєму 2 (1436 Сові. II, 706); нанясніишомоу 2 
(1499 ВБ II, 425, 426); наиясиі<и>шомоу 1 (1499 ВБ II, 
420); наясніишємоу 1 (1468 ВБ II, ЗОЇ); наясніишомоу 1 
(485 ВБ II, 371); наяснєишєму І (1453 Сові. II, 765); 
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на ясній шємоу 1 (1462 ЕЮ II, 292); ор* одн. ч., с. иаияс- 
ніишимь, иаиясніишим (1433 Я 123; 1499 БО її, 419, 
420); наз. одн. с. наиясніишєє (1462 БО II, 284); дав. одн. ж. 
наиясиіишои (1462 БО II, 283); род. мн. наияснмиших, 
най ясній ших (1462 БО II, 283; 1499 БО II, 423); дав. 
мн. нам сн іншим (1485 БО II, 371). 
Див. шв ♦ПРЄНАИЯСН'БИШИИ. 
Пор. ♦ЯСНЬІИ, ♦ЯСН'ЙИШИИ. 
*НАИЯСНІЇШИИ див. НАИЯСН'ЙИШІИ. 
♦НАИЯСН АИ111ИИ див. НАИЯСН'ЙИШЇИ. 
*Н А КАЗАТИ дієсл. док. (1) (що к кому) довірити, до¬ 

ручити (що кому): Але к иам прїиди, как оудєлаєшь нам 
тотоу слоужбоу що ми єсмьі наказали к тоби (Баков, 
1457 БО II, 257). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єсмн наказали (1457 БО II, 257). 
* НАКАЗУВАТИ дієсл. недок. (І) переказувати: и вска- 

зьівали до тебі своими посльї и сь твоими посльї накази- 
вали, што хотягь сь нами житья и приязни потому какь 
и сь тобою (б, м. н,, 1496 ОКИВ), 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. наказували (1496 ОКИВ). 
Див. ще ПРИКАЗУВАТИ 2, ПРЬІКАЗАТИ 3. 
♦НАКЛАД див. ♦НАКЛАДЬ. 
♦НАКЛАДАТИ дієсл. недок. (1) (на кого) витрачати: 

Фра(н)цикь оунлкл свою лоцію во опєканїє сь имєнїємь 
ста гривень а коли(ж) по нєкоторьі(х) часє(х) вьіда(л) 
еє замоужь с того имєнья изь єє молодости на нєє накла¬ 
дав) (XV ст. БС 21 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн, ч. наклада(л) (XV ст. ВС 

21 зв.). 
Див. ще ♦НАЛОЖИТИ 1. 
* НА КЛА ДН Ь! И прикм. (6) навантажений, наповне¬ 

ний: у Володимири оть накладного воза поль третя гроша 
давати, а одь порожнего воза и одь бочекь не надобе да¬ 
вати (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: род. одн. ч. накладного (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
♦НАКЛАДЬ ч. (12) витрати: ІоЬбуЬу рго \у$і їуіе 

пакіабу пазгуіе 2ет1і а іезгсге ЬусЬто і опусЬ Баппіко^ 
\уу6аП, згіо пат сіаіі зіа (Лйпнишки, 1433 ЗНТШ ^XXV1, 
141); а што кн(А)г(и)ни СємєноваА на твій имінА нало- 
жит, я маю кн(А)г(и)ни Сємєновой дАдиной своєй тьі{и) 
єй (в ориг. тьієи.— Прим, вид.) наклади отложити 
(Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 121); а єстлибьі вже не 
мог того подворА оправити я, вже тогдьі маю ... накладь 
єє милости отложити (Луцьк, 1494 АЗ І, 101). 
ФОРМИ: знах. одн. накладь, наклад (1481А5 1, 77; 

1488 АЗ І, 88; 1494 АЗ І, 101); наз. мн. наклади (XV ст. 
БС 10 зв.); знах. мн. наклади, пакіасіу (1433 ЗНТШ 
{.XXVI, 14!; 1467 СП № 13; 1475 АЗ І, 71; 1481 АЗ І, 
77; 1485—1500 АЗ І, 121; 1490 Пан.). 
НАКУПИТИ дієсл. док. (1) (кого на кого) підкупити: а 

потомь тьі можешь прїятелей моихь направити або наку¬ 
пити на мене, а мовити на мене што хотя (Вільна. 1495 
АЛМ 84). 
ФОРМИ: інф. накупити (1495 АЛМ 84). 
* НАЛАЯТИ дієсл. док. (1) (кому) вилаяти (кого): 

О лаянїю колі смєрдь шлА(х)тїчю начаєть (!) (XV ст. СЯ 
9 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. ! начаєть (XV ст. СЯ 9 зв.). 
НАЛЕЖАТИ дієсл. недок. (2) І. (кому) (бути чиєю- 

небудь власністю) належати (1): А то имь у віки належати 
(Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5). 

2. (к чому) (входити до складу чого) належати (до чого) 
(1): дали есмо имь вечно и непорушно зо всимь с тьім, што 
к тому селу слушаеть и належить (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/1II, 627). 
ФОРМИ: інф. належати (1378 ЗНТШ ЬІ, 5); теп. З ос. 

одн. належить (1471 АрхЮЗР 8'III, 627). 
Див. ще ♦ЗАЛЕЖАТИ 2. 
НАЛЄПЄЙ, НАЛ'ЙПЄИ, НАЛ'БП'ЙЙ, НАЙЛ'ЕП'ЇЙ 

присл. найв. ст. (8) (найвідповідніиіе. найкорисніше) 

найліпше, найкраще: Волень то онь продати, отдати и 
замінити ... и кь своєму вжиточному и ліпшому оберну¬ 
ти, какь самь найліпій розуміючи (Люблін, 1410 АкВАК 
XI, 5); можеть собе полепьшивати и розширивати ... и 
примножити, какь самь налепей знаючи (Луцьк, 1445— 
1452 АрхЮЗР 8/IV, 13); и волєн пан вілєнский кн(А)зь 
Костєнтинь ... тьіе зємли ... отдати и продати ... кь сво¬ 
єму ліпшємоу вжиточному обєрноути сами налєпєй ро- 
зоуміючи (Ставків, 1491 АЗ І, 97); Волень онь то отдати, 
и продати ... и кь своєму ліпшому и вжиточному оберну¬ 
ти, какь самь наліпій розуміючи (Краків, 1500 АЛМ 
внп. 2, 59). 
Див. ще МАИПОЛИПШЄИ, НАШ1ИПШЄ. 
Пор. ♦Л'ЙПИіе, Л'БП'БЙ. 
НАЛИВАЙКО ч. (1) (особова назва): Жаловали намь 

люди наши Берестейского повіту, на имя Зенко, а Нали¬ 
вайко ... на земянь Берестейскихь (Кам’янець. !495 
АЛМ 85). 
ФОРМИ: наз. одн. Наливайко (1495 АЛМ 85). 
1 НАЛИЦбНЬІ (?) (1): На которого соимоу кончанїє и 

діланїє ... наоучтАвіишїи оу бозА отець кнізь Григориє ... 
и також вєлєможньї панове ... и вєлєможньї господарь 
нашь крол Казимир ... и рада господарА Стєфана воєво¬ 
ди ... из дроугои сторони, соуть сосланьї и налицєньї (!) и 
намАнєньї (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 
НАЛОГА ж. (9) напад (3): а коли бьі била оть нікото- 

рьіхь нашихь непріятелей налога на нашу землю Пере- 
мьіскую, тогдьі имаеть слуга нашь Бідунь ... самь своимь 
животомь полагати со всіми своими людми на обороніня 
нашей землі Премьіской (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); 
коли би стала какаа налога на алєксандра воєво(доу). 
а о(н) ... щобьі пришо(л) до королєвскои зємли (Банилів, 
1455 Сові. II, 770); имати налогоу (1) див. ИМА- 
ТИ 2; иміти налогоу (5) див ИМ'ЙТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. налога (1408 АкЮЗР 1, 6; 1449 

Сові. II, 747; 1455 Со$і. II, 770); знах. одн. налогоу (1442 
Сові. II, 716, 719; 1445 Сові. її, 726). 

♦НАЛОЖИТИ дієсл. док. (13) 1. (що на що) витратити 
(12): а половицю тіхь пінАзии наложили єсмьі на твоі 
роботи (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а што коли А а любо 
по мні боудоучии наложить на тоє нмє(н)є на дА(д)ковичи... 
тогдьі вси тьіи наклади мои має(т) па(н) пєтрь ... поплатити 
мні (Луцьк, 1467 СП № 13); а што кн(А)г(и)ни Сємєно- 
ваА на тьш имінА наложит, я маю кн(А)г(и)нн Сємєно¬ 
вой дАдиной своєй тьі(и) єй (з ориг. тьієи.— Прим, вид.) 
наклади отложити (Черлехів, 1485—1500 Л5 І, 121). 

2. визначити, установити (1): ктории будє(т) право(м) 
добувати, тому имає(т) сі шкода є(г) заплатити та(м), 
ано опА(т) имає(т) бити наложено к тому то оурє(ч)нном(у) 
дню вьі(ш)писа(н)ному (Сучава, 1457 Сові. II, 8!0). 
ФОРМИ: перф. / ос. мн. наложили єсми (1386—1418 Р 

35); майб. 1 ос. одн. иаложю (1490 Пам.); 3 ос. одн. наложит 
4 (1475 АЗ І, 71; 1488 АЗ І, 88; 1485—1500 АЗ !, 121; 
1494 АЗ І, 101); наложить 1 (1467 СП № 13); наложи(т) 
1 (1467 СП № 13); 3 ос. мн. наложАт 2 (1481 АЗ 1, 77); 
наложА(т) 1 (1490 Пам).; баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. штобьі 
иаложиль (1473 АрхЮЗР 8/^, 102); предик. пас. діє- 
прикм. наложено (1457 Сові. II, 810). 
Див. ще * НАКЛАДАТИ. 
НАЛЄПЄЙ див. НАЛЄПЄЙ. 
НАЛ'ЙП'ЙЙ див. НАЛЄПЄЙ. 
♦НАМЄНИТИ див. НАМАНИТИ. 
! НАМЄНЬ (НАМНЄ)ЛІ): а мьі з нашим! паньї з нашєю 

ра(до)ю маєть (!) того досмотрєти а єсть лї ажє нє боудємь 
тамь тогди шєсть алюбо чєтьіри намєнь (!) прїлоучаємь 
соу(д)и алюбо по(д)соу(д)ковь што имають тоую рє(ч) 
осоудит нашєю моцью (XV ст. БС 12 зв.). 
Див. НАМНЄ. 
НАМЄСНИКЬ див. НАМ'бСТНИКЬ 
НАМЄСНЇКЬ див. НАМ'БСТНИК'Ь 
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*НАМЄСТЄ див. *НАМЄСТИЄ. 
НАМЄСТНИК див. НАМЄСТНИКЬ. 
НАМЄСТНИКЬ див. НАМЄСТНИКЬ. 
•НАМЄСТОКЬ див. *НАМЄСТОКЬ. 
НАМЄСГЬНИКЬ див. НАМЄСТНИКЬ. 
! НАМеТНОМЬ (ПАМЄТНОМЬ) (1): О намєтномь 

(!) ко(л)ко гро(ш)и имать брать (XV ст. СЯ 9). 
Див. ПАМЄТН08. 
НАМЕТЬІВАТИ дієсл. недок. (4) (що на кого) нав’язува¬ 

ти, накидати (що кому): Протож кому коли в него подаєм 
пенязи на квитацеях з мьіта, твій бьі нехай року ждали ... 
и силою квитацеи на него не наметьівали (Вільна, 1498 
АЛРГ 82). 
ФОРМИ: інф. иаметнвати (1498 АЛРГ 82, 83); 

6аж,-им. сп. З ос. мн. бьі... наметьівали (1498 АЛРГ 
82 , 83). 

! НАМИЛВИТИ (НАМОЛВИТИ) див. *НАМОЛВИТИ. 
.\АМІЗІЧ¥К див. НАМЄСТНИКЬ. 
*ММІ5ТМК див. НАМЄСТНИКЬ. 
ММІ82ІЧІК дшь НАМЄСТНИКЬ. 
НАМНЄ присл. найв. ст. (3) (ста. пашпіеі) найменше: 

КолисА ппавомь вади(т) (!) о граница(х) оуказоуючи коп- 
ца намне три(и) алюбо иньшая знаменїтая по поліхь 
алюбо в сєлі(х) и оу лєсі(х) ... тогдьі по(д)коморєи нашь 
по(д) своєю чєстїю ... имєєть прїпоустїть ко (до)свє(т)- 
ченїю которьшжє ліпшая знамена укажєть (XV ст. СЯ 
42). 
Пор. МАЛО, МЄНШИ, МНЄ. 

*НАМНОТЬ ч. (1) (особова назва): тімь мьі видівши 
єго правою н вірною службою до нас)... дали єсми єму 
оу нашєи зємли... єдно місто о(т) пустини на воинавці 
близь оанчи намнота (або на манота.— Прим. вид.) (Су- 
чава, !435 Сові. І, 402—403). 
ФОРМИ: род. одн. иамнота (1435 Сові. 1, 402—403). 
■НАМОЛВА ж. (2) наговір, наклеп, обмова: а вонь нє 

досмотрнвшн моєі вірноі служибьі и вєліль мА имить бє(з) 
моєі вини и бє(з) права чєрє(с) иамольвоу моихь (нє)- 
приАтюль (Кременець, 1434 Р 129—130); а вонь нє досмот- 
рівшн моі вірьноі служби и вєліль мА имити ... безь 
моі виии и безь права чєрєсь намолву моихь нєприАтєлєи 
(Черняхів, 1435 Р 132). 
ФОРМИ: знах. одн. намолву, иамольвоу (1434 Р 130; 

1435 Р _132)._ 
•НАМШІвеНЇЬ с. (1) підбурювання, підмова: ко- 

лижь... илїашь воєвода... владиславови, кролю по(л)ско- 
моу... голдь вьірности...оучини(л)... ми такожє... слю- 
боуємь ... тоть истинньш голдь... бачити... а ииколи о(т) 
того исного пана нашєго мл(с)тиваго владислава, кролі 
по(л)ского,.. о(т)стоупити ни одни(х) натнсковь алибо 
иамолвєнїа о(т) кого коли нє дбаючи (Львів, 1436 Сові. II, 
702). 
ФОРМИ: род. одн. намолвєнїа (1436 Сові. II, 702). 
•НАМОЛВИТИ дієсл. док. (1) (о що) попросити (про 

що): а о цєци(н) и о хмєлєвь, коли нашь г(с)дрь будєть, 
оу своєго г(с)дрА и в нашє(г) кролА, влодислава пол(с)- 
кого, о то(є) имаєть намилвити (!) и обровнати, подлугь 
королеви воли (б. м. н., 1395 Сові. II, 610). 
ФОРМИ: інф. ! намилвити (1395 Сові. II, 610). 
•НАМОЛЬВА див. * НАМОЛВА. 
•НАМЄН6НЄ с. (1) (стп. патіепіепіе) призначення: 

тогдьі на році напрє(д) рєчєньїмь стронамь в мєдьїці в 
неділю на вутр(и)є ст(г)о луки євангєлиста завите и ко¬ 
нечні вложєньїмь намінєнімь... осудили єсмьі и осужАємь 
аже г(с)дрь нашь кроль влодиславь... ближши єсть к то¬ 
ну місту к тичину... нижли тьіи пани Адвига и єи дівка 
ілжбіта (Медика, 1404 Р 70). 
ФОРМИ: ор. одн. намінєнімь (1404 Р 70). 
Пор. НАМЄНИТИ. 
НАМЄНИТИ дієсл. док. (7) (стп. патіепіс) (що) назна¬ 

чити, встановити: и такижь тьімь то листомь слюбуємь... 

жь яко рьіхло пань кро(л), снь, а любо намісткьі єго до 
зємль русвьі(х) (!) приближатсА, а мьі обличні к нєму 
прїидємь... и бєзь всАкои о(т)молвьі, олдь обличньї... на 
рокь положений листи, алюбо посли єго намінєньш слю- 
бимьі и присАгнємьі (Сучава, 1434 Сові. II, 664); А єстли бьі 
господарь кроль єго милость того соимоу на тоть день 
по свАтомь Юрїи оу тиждень нє произволил... тогдьі... 
имаєть,,. день положити и наміннти (під Хотином, 1467 
БО II, 297—298). 
ФОРМИ: інф. намінити (1467 ВГ) II, 298); майб. З ос. 

одн. намєни(т) 1 (1448 Сові. II, 734); наміни 1 (1462 БО II, 
284); теп. пас. З ос. мн. соуть наммнєиьі (1467 БО II, 297); 
дієприкм. пас. мин. наз. одн. ч. намінєнньї 1 (1462 вЬ 
II, 285); намінений 1 (1434 Сові. II, 664); знах. одн. с. 
намінєнноє (1462 Вй II, 285). 
НАМЄСНИК див. НАМЄСТНИКЬ. 
*НАМЄСНЬІКЬ див. НАМЄСТНИКЬ. 
*НАМЄСТИЄ с. (2) (цсл. намістиє) те, що належить 

або входить до маєтку: и тако(ж) ни оди(н) игоумє(н) илї 
иньї калоугєрь, да не имаєть нного прїмісоу ни оу чє(м).~. 
кь томоу намєстю (Дольний Торг, 1443 Соз*. II, 185). 
ФОРМИ: дав. одн. намєстю (1443 Сові. II, 185); ор. одн 

иамісткємь (1443 Сові. II, 185). 
НАМЄСТНИКЬ, НАМЄСТНИК, НАМЄСТНИКЬ, НА 

МЄСНИК, НАМЄСТНИКЬ, НАМЄСТЬНИКЬ, НАМЄСТ- 
ИИК, НАМЄСНИКЬ, КАМЄСНЇКЬ, ММІ$Р4\К, і\’А 
МІ82Г-НК, НАМАСНИК ч. (139) (цсл. намістьникь) 
1. (у Великому князівстві Литовському представник велико¬ 
го князя, який здійснював державну владу на якійсь терито¬ 
рії) намісник (109): А при томь биль господинь отець 
нашь, владика Володимерскій и Берестенскій Васьянь,. 
а бояре Кобрьінскіе: пань Михайло Дробишь, а Мрочко 
и Некрашь, намістникь Кобринскій (Кобринь, 1401 
АкВАК III, 2); Намістнику Каменецкому, пану@едору 
Олизаровичу (Краків, 1454 АЛМ і2); В городе оу вєници 
поушка а двє пищали а ко(р)чомь пАтна(д)цать на мєстє 
дають намєстникоу с ко(р)чмьі по пАтина(д)цать грошє(и) 
хто горо(д) дє(р)жнть (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); а при 
нас в тоть чась бьіль Зиновей, наречений владика луць¬ 
кий, а княз Семень Васильевичь, наместьникь кремя- 
ницький (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/^, 20); Стояли 
передь нами вь праві казначей Смоленскій, князь Ко- 
стянтинь Крошинскій зь намістникомь Деменскимь, зь 
Борисомь Семеновичомь (Вільна, 1495 АЛМ 83); За 
Ребко Лапизгко\уісг рузаг шеІукоЬо кпіагіа аіехапбга 
патізпук 2угтогзкі $гїо іезгпу кируї ушіпеусо V патуз- 
пука теІпускоЬо рапа петігу Ьгутауіо^усга їо1\уагку 
(Тришин, 1500 ДПЖН). 

2. (помічник намісника, старости, митрополита, судді) 
заступник, замісник (4): Ті(ж) которьі(и) соу(д)я алюбо 
которьі(и) старшїи алюбо и(х) намєснїкь хотАчи кого 
оутєгать нє имаючи на нихь жалоби ни одноє... позовьі 
на нє(г) чинА(т) (XV ст. ВС 15 зв.— 16); ТоЬсІу озг їа 
рап Мікіоизг зіагозііп патізгпік розіаі уезту з\\юіЬо Виг- 
£гаЬіи рапа МісЬаіІа зо гетііапу, Ьу гогргамЛ тегу путу 
НюНіи гетііи (Галич, 1413 ОБ 48). 

3. спадкоємець, наслідник: (12): А с тих сель... и макг> 
служити намь, и нашимь намісником трими стрілив 
(Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); а то мьі... слюбоуємь имь віч¬ 
но здержати и пополнити... ми и нашм намістники (Суча¬ 
ва, 1456 Сові. II, 791); Маршальку нашому, наместнику 
Смоленьскому, пану Миколаю Ивановичу Илинича и 
инимь наместникожь ■ нашьшь, хто потомь будєть оть 
нась Смоленьскь держати (Вільна, 1499 РИБ 776). 

4. управитель (12): а коли пань Петрьізлиль (!) по тьімь 
имінямь, тогдьі намістникь мой не жаловаль на пана Пет¬ 
ра, иж бьі онь печати рваль або замки отбьіваль (Вільна, 
1498 АЛМ 163); ПригожаєтсА частокро(т) што о(т)чичи 
алюбо дідичи єзьдА(т) по чюжєи зємли по слоужьбамь 
а заставлАють намєсникм во оччинє своєи алюбо оу 
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дЬдин* (XV ст. ВС 16); у рап петуга ргузіаі ко шпі патів- 
пука 5\уоієЬо позошзкоЬо І\уа52ка а зІигеЬпука 5\уоіеЬо 
іоЬог шукіазга (Тришин, 1500 ДПЖН). 

5. настоятель, ігумен (2): а при томь бьіли св*дьци па(н) 
ивань жюржєвичь... па(н) грицко ловчии кролєвь смє- 
танька и нам*стникь лавровьскии єфтимин (Погоничі, 
1422 Р 98); А по них, кто боудєт намАсник томоу свАтомоу 
мАстоу, також да дрьжит по вьниєписан(омоу) (Гирлов, 
1499 Вй II, 156)* 
ФОРМИ: наз. одн. наміїсткикь, камьстннк, намистиккь 

22 (1401 АкВАК ІП, 2; 1410 АкВАК XI, 5; 1422 Р 98; 
1451 АкЮЗР II, 106; 1463 А8 І, 55; 1482 А8 І, 80; 1491 
АрхЮЗР 8/1V, 158; 1495 АЛМ 85; 1498 АЛМ 163; 1500 
АЛМ вип* 2, 59 і т. ін.); намісник 3 (1485—1500 А8 І, 
121; 1491 АЗ І, 94); намєстникь, наместьникь, н(а)м<ест- 
никь), намєстиик 12 (1475—1480 АрхЮЗР 8 /IV, 20; 
1478 АЗ III, 16; 1487 АЗ І, 241; 1489 РИБ 432; 1493 
АЛРГ 55; 1494 РИБ 561; 1496 АЛРГ 71; 1497 ПМХ; 
1499 ВФ; РИБ 776 і т. ін.); намесннкь, намєснїкь, па- 
тезпік 5 (1478 АрхЮЗР 4/1, 8; XV ст. ВС 15 зв., 
16; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 118, 120); патізпук, патізг- 
пік 5 (1413 01 48; 1500 ДПЖН); намАсник 1 (1499 ВЕ> 
II, 156); ск. н. нам, нам*, нм., н(м), на(м) 19 (1495 АЛРГ 
55; ВК; ВМЗД; 1496 АЛРГ 69, 71; ВМКФС; 1498 ГВКОО; 
1499 ВФ; Г0КІР)\ род. одн. патізпука, патузпука 2 
(1500 ДПЖН); намєстника 1 (1495 БСКИ); ск. н. прик. 
нам 1 (1493 АЛРГ 56); дав. одн. намєстиикоу, намєстьни* 
коу 19 (бл. 1471 ЛКЗ Зі зв.; 1487 РИБ 226; 1488 РИБ 
424; 1489 АКВ\ АЗ III, 21; РИБ 431; 1496 АЛРГ 71; 
1497 ПМХ; 1498 АЛРГ 82; 1499 РИБ 776 і т. ін.); намес- 
иику 1 (1488 РИБ 222); намистинку 6 (1454 АЛМ 12; 
2-а пол. XV ст. АЛМ 8, 9; 1495 ВМЗД; РИБ 601); папііз- 
піки, патіз/пІки 2 (1413 ОБ 48; 1478 АрхЮЗР 4 /І, 8); 
знах. одн. намистинка 4 (1495 АЛМ 83; ВМЗД; 1499 
Г0КІР); намєстника, иамєстьника 4 (1496 ВМКФС; 
ПДВКА 60; 1499 ВФ); патізпука 1 (1500 ДПЖН); ор. 
одн. намьстникомь 5 (1492 АЗ III, 23; 1495 АЛМ 83; 1498 
АЛМ 163; 1499 АСД VI, 2); наместникомь, намєстьни- 
комь 2 (бл, 1471 ЛКЗ 91 зв.; 1488 РИБ 424); патізпукот 
1 (1500 ДПЖН); наз. мн. намьстники 3 (п. 1444 АкЮЗР 
І, 17; 1456 Сові. II, 791; 1499 АСД VI, 3); иамьсннкм 1 
(1460 ВО II, 276); пашіз*піко\уе 1 (1433 3//Ш ЬХХУІ, 
141); род. мн. намєстьни нові* І (і 496 Ви II, 405); нам/ас- 
ннковь 1 (1458 Сові. II, 815); дав. мн. наместникомь, на- 
местьникомь, иамєстнико(м) 7 (1395 Сові. II, 612; 1495 РИБ 
601; 1496 АЛРГ 71; ВП II, 405; 1497 ПМХ; 1498 ВГ> II, 
412; 1499 РИБ 776); намьстннкомь 5 (1435 Сові. II, 687, 
689; 1447—1492 ЛКНКВ; 1500 АСБ II, № 3); намьсинком 
і (і378 ЗНТШ ІЛ, 5); знах. мн. намєсникм (XV ст. 
ВС 16); ор. мн. намьстникн 1 (1395 Сові. її, 612); намист¬ 
инки 1 (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 

* НАМ'БСТН ИЦТВО с. (2) (виконування обов'язків 
намісника) намісництво (1): и в то(м) листу о жа(д)но(м) 
правє нє пишє(т) ажь бьі єго мл(с)ть о(т)цовь и(х) судиль, 
ни(ж)ли то(л)ко єго мл(с)ть пишєть до намєстника смолє(н)- 
ского... што(ж) стєпань є(р)моли(ч)... повєда(л) єго мл(с)ти 

н(ж) о(т)цо(м) и(х) бьі(л) д*ль єщє за великого кнзА жьїк- 
гимо(н)та и то бьі бьіло оувєдєно в книги зє(м)скиє при на- 
м*стни(ц)ствє пана Йвана вАжєвича (Вільна, 1495 БСКИ); 

давати н амЬстни цтво(І) див. ДАВАТИ 4. 
ФОРМИ: знах. одн. нам*стннцтво (1498 АЛМ 163); 

місц. одн. прн иам*стии(ц)ствє (1495 БСКИ). 
НАМ'ЬСТНИЧАТИ дієсл. недок. (1) бути намісником, 

виконувати обов’язки намісника: осподарь мои вєликии ко¬ 
роль дал ми намкстни чати оу л у цьску (б. м. н.? 1386 Р ЗО). 
ФОРМИ: інф. нам*стничати (1386 Р 30). 
♦НАМ'ЙСТОКЬ ч. (61) (стч. патезїек, ста. патіазіек, 

папгіезіек) 1. нащадок, потомок (59): просити му ба за ко- 
ролА и за королеви нам*стькьі (Казимир, п. 1349 Р 4); 

про то слюбую и слюбили єсмо нашєму г(с)дрю кролю 
влодиславу... и єго кролєвои Адвиз* и его дЬтємь ихь 
нам*сткомь служити (ВІслиця, 1393 Р 51); а ис того има¬ 
ють намь служи(т) и нашимь нам'Ьсткомь онь и єго д*ти... 
копиємь и шєстью стр*лцєвь (Львів, 1399 Р 59); а то мьт 
ижє єсмьі вишє писали слюбуємь имь в*чно уздєржАти... 
мьі и наши намьсткьі (Сучава, 1408 Сові. II, 633); Ас того 

на(м) имаю(т) слоужити и наши(м) нам'Ьстко(м) В ма 
стрклцєма на заволаноую воиноу яко инии зємлАнє слоу- 
жа(т) (Луцьк, 1445 Р 148). 

2. попередник (2): Ми воицєхь ... ярцибискупь гн*здєн- 
скии ... слюбуємьі и слюбили єсми словомь и ру¬ 
кою ... тако яко инии панове пєрвии нам*стковє наши 
пєтру роману стєцку алєксандру воєводамь зємл* мол- 

давскои слюбили били и записали сА так жє и мьі нн* 
слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєвод*... бєзо лети и бєз 
хитрости (Ланчиця, 1433 Р 122—123); мьі илїа воєвода... 
знаменито чини(м)... како намисковь (!) наши(х) насли- 
доуючи... томоу исномоу пану нашємоу мл(с)тивомоу, 
паноу владиславови... оучєра, тоу, оу лєвови... голдь... 
оучинили є(с)ми (Львів, 1436 Сові. II, 697—698). 
ФОРМИ: наз. мн. нам*стковє 6 (1408 АкЮЗР 1,6; 1424 Р 

100; 1433 Р 123, 124, 125); патізйікошіе 1 (1407 АрхЮЗР 
8/1, 3); намьсткьі, намЬстькьі 4 (1408 Сові. II, 633; 1434 
Сові. II, 664, 670; 1436 Сові. II, 702); нам*стьки 2 (1394 
Р 54; 1395 Сові. II, 613); нам*стци І (1424 Р 100); дав. мн. 
нам*сткомь, нам ьсгькомь, намьсткомь, иамьстко(м), па- 
шіезіИкот 27 (1393 Р 51; 1395 Сові. II, 612; 1399 Р 59; 
1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1424 Р 99; 1433 Сові. II, 651; Р 121; 
1434 Сові. II, 663; 1436 Сові. II, 697; 1445 Р 148 і т. ін.); 
намєсткомь 1 (1434 Сові. II, 666); пашізіИкот 1 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 3); намисткумь 7 (1433 Р 121, 123, 125); 
знах. мн. иамьстки 4 (1394 Р 54; 1433 Р 121, 125); 
намьстькм, намьсткьі 2 (п. 1349 Р 4; 1433 Сові. II, 651); 
! намисковь 1 (1436 Сові. II, 697); ор. мн. намьстки (1433 Р 

121, 123). 
♦НАМАНИТИ див. НАМАНИТИ. 
НАМАСНИК див. НАМ'ЙСТНИКЬ 
НАН1. див. НАНТ*. 
!НАН2 (НАМ!?) (1): а которьш бЖдєть наидє(т) (!) такьі(и) 

штосвоє(г) мєстца нє стєрє(ж)ть тогдьі по(д)коморїи имєєть 
єго инАть а на(н) (і) єго видасть (XV ст. ВС Ю зв.— і і). 
Див. МЬІ1 2. 
НАНЄШЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): т*мь мьі видЬвшї єго правою и в*рною слоу(ж- 
бою до нас)... далї єсми ємоу... села на тазлов*, то нанє- 
шєщи... и братїєщи и дохтана (Сучава, 1436 Сові. І, 484). 
ФОРМИ: наз. нанєшєщи (і436 Сові. І, 484). 
НАНИЗЬ, НАНИЗ присл. (4) наниз, униз: и о(т) того 

села на низь дн*стромь до морА к зємли волоскои тАгнєть 
(Ланчиця, 1433 Р 125); а на низ ему покул єго пол(ь), 
потул и болот (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11); великою 
роуд(о)ю на низь по боярьскоую роудоу (б. м. н., бл. 1458 
Р 168). 
НАНОВО присл. (1) (як новоселів на новому місці, на 

неосвоєній цілині) наново: А кого коли они за себе людей 
призовуть и наново за собою посадять, ино нашьімь на- 
мЬстникомь и тивуномь и иншьімь нашимь урадникомь 
не надоб* у тьіхь ихь людей вступать (Мстиславль, 1500 
АСД II, № 3). 
Див. ще НАНОВО. 

*НАНОВЬ прикм. (2): и оу томжє ча(с), тако(ждєрє 
прїидє, пр*(д)> нами... мьроушка, дочка михоула лого- 

фєта... и драгошє стьн(иц)єскоу, ень нано(в)... и продали 
свою правоую о(т)иииоу (Сучава, 1490 Сові. 3. 141). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нано(в) (1490 Соз/. 5. 141); дав. 

одн. ч. нано(в) (1490 Соз/. 8. 141). 
Пор. НАНЬ 
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НАНОВО присл. (2) (як новоселів, на новому місці, 
на неосвоєній цілині) наново: и мьі то имь прьізволяємь: 
нехай они людей за себе зовуть и наново за собою посадять 
на церковной земли (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3), 
Див. ще НАНОВО. 
І НАНОЛЬІ див. НАПОЛЬІ. 
*НАНОУЛЬ див. НАНОУЛЬ. 
НАНОУЛЬ ч. (2) (особова назва, молд., пор. Ананий): 

мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали 

єсми томоу стому нашєму прА(д)рєчє(н)ному монастьірю 
челіди циганскьш на имі наноу(л) синь владо(в) и братїа 
єго (Сучава, 1453 0/Я«А» 503); мьі стєфань воєвода... чи- 
ни(м) знаменито... ожє... єсми потвєпотвєрдили (!) нашє- 
м(оу) монастирю оуси монастирски цигане на имі сньі вла- 
дови наноуль и братїа єго (Сучава, 1470 522). 
ФОРМИ: наз. одн. наноуль, наноу(л) (1453 ОІР«А» 

503; 1470 О/Я «А» 522). 
Див. ще НАНЬ. 
НАНЬ, НАНЬ, НАН ч. (16) (особова назва, молд., пор. 

Ананий): Сє азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)- 
скьі(м) (!)... и косте поповь и нань о(т) сьпЖнкьі даємо ві¬ 
домо симь наши(м) листомь... ажє балица воєвода и драгь 

мєщєрь сьзидашє црковь вь имє стго архаггла михаила 
на зємли тєрєсовскои (Сігет, 1404 ГМ)\ И пак оу том и 
оу тот жє чась також прїидє прАд нами... Дрьгьлинь, 
дочка Настина, оуноука Нана ключника... и дала она сама 
от свою части и от єи правоую и питомоую отниноу (Васлуй, 
1497 ВО II, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. Нань, Нан, На(н) 6 (1421 Сові. І, 

142; 1428 Сові. І, 218; 1448 Сові. II, 342; 1462 Сові. Б. II; 
2-а пол. XV ст. ДГВіС; 1487 ВО ї, 310); нань 3 (1404 ГМ; 
1427 Сові. І, 193; 1465 ОІр«А» 518); зам. род. віра нань 
1 (1411 Созі. І, 85); род. одн. Нана, иана (1490 Сові. 5. 141; 
1497 ВО II, 118, 119); дав. одн. наиови (1425 Созі. І, 162). 
Див. ше НАНОУЛЬ. 
! НАНАЧИ (НИНАЧИ) (1): с тоє зємли хоживалотри(д)- 

цать грошє(и) и вєдро мєдоу полюдного... а бобровникоу 
пАть грошє(и) а нанАчи (!) того нєиспольнАєть заню(ж) 
приго(л)тАєвє(л) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
Див. НИН'ЙЧЄ. 
*НАОСВ'БЦЄНЬШИИ прикм. найв. ст. (1) [ста. оз\уіесо- 

пу, стч. озуесепу) (шанобливий епітет короля) (ужива¬ 
ється як ввічливе звертання) найясніший, ясновельможний: 
про ть жь Азь протото добродійство прорєчєньїхь пановь 
приступаю и приступиль єсмь ку наоосвіцєньшєму (!) 
кнАжАтю и пану... володиславови... королю польско(м)... 
нстьіми горо(д) ись крємАницємь ...што жь тими ра(з) оу 
моюмь дєржАнию су(т) (Кременець, 1434 Р 130). 
ФОРМИ: дав. одн. с. ! наоосвіцєньшєму (1434 Р 130). 
Див. ще *НАОСВ'£ЧЄНЬСКИИ. *ПР'£НАОСВ'ЙЦЄН- 

ШИИ. 
Пор. *ОСВ'к ЦЄК Ьі и. 
*НАОСВ'£Ч€НЬСКИИ прикм. найв. ст. (1 )(стч. озуісеп- 

$ку) (шанобливий епітет — уживається як ввічливе звер¬ 
тання) найясніший, ясновельможний: про то жь А ... при- 
сгупнль єсми ку наосвічєньскому кнАжАтю пану и пану 
володиславови... королеви польскому... с... городьі и зєм- 
лАми што тьіми разьі суть оу моємь дєржанью (Черняхів, 
1435 Р 132—133). 
ФОРМИ: дав. одн. с. наосвічєньскому (1435 Р 133), 
Див.ще*НАОСВ'БЦЄНЬШИИ, *ПР'ЙНАОСВ'ЙЦЄНШИИ. 
Пор. *ОСВ'БЦЄНЬІИ. 
* НАПАСТИ дієсл. док. (1) <^> напали ос ко¬ 

мин н див. *ОСКОМИНА. 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. би напали (1482— 

1486 ГСПТЗ). 
НАїіАТР ч. (1) (назва села у Київській землі): кь чоуд- 

новоу жь напатр сє(л)цо три слоуги иа воиноу ходять 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 

ФОРМИ: наз. одн. напатр (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
НАПЄРВЄИ див. НАИПЄРВ8И. 
НАП6РВ0 див. НАИПЄРВО. 
НАПвРЄД див. НАПеРедЬ. 
* НА П ЕРЕДРЕЧ ЕН Н Ь! И див. *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬ! И. 
*НАПЄРЄДРЄЧЄНЬІИ прикм. (5) вищевказаний, 

вищеназваний: мьі Ивань Мирча... слубуемо... Владисла- 
ву... крол Полскому... одержати и полки ти тьі-то листьі н 
записьі наші, якося есмо предь тьім оу нашихь листехь 
записали... напередьреченому Владиславу крол Полено¬ 
му (Чжюрзев, 1403 ДГМ); А дали есмо напередреченому 
князю Михайлу Васильевичу у верхуписаное село вечьно 
и непорушно (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/1V, 61). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. напередреченому, напередречено¬ 

му, иапередьречеиому, напередречеиному (1403 ДГМ; 
1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1446 АЗ III, 5; 1450 
АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61). 
Див. ще ВЬІШеРЄЧЄННЇИ, *НАПРЄДЬРЄЧЄНЬІИ, 

* ПЄРВОРЄЧЄН ЬІ и, * пєрєдьрєчєн ЬІ И, ПРЄДРЄЧЄ- 
НЇИ, *ПРЄЖЄРЄЧЄНЬ!И, прєрєчєньіи, *ПРОРЄ- 
ченьїи. 
НАПЄРЄДЬ, НАПЄРЄД присл. (5) I. (на майбутнє) 

наперед (3): али по старомоу хотарю... такжє и о(т) сєва 
(віс.— Прим, вид.) на пєрє(д) да прислоухає(т) увє(с) 
то(т) хатарь нашє(г) монастир А о(т) нємца (Сучава, 1463 
Сові. 3. 45); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
<иж изєднали сА есмо...) сь нашим добрим... Алєксанд- 
ром... вєлик<им кнАзєм литовс)ким... на то как от сєго 
днє наперед да (и>має<м> ємоу бьіти добрїи и правїи 
<прїАтєль) (Сучава, 1499 ВО II, 442); 

раніше, перед тим (1): мьі алєксандрь воєвода... и тижь 
мьі илїашь воєвода... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... 
сєрє(т) мисто... ничого собі наза(д) и напєрє(д) не виймаю¬ 
чи, сестрі господарА нашєго королА по(л)ского ини(х) 
(б. м. н., 1421 Сові. І, 141 — 142). 

2. (заздалегідь) наперед (1): а напєрєдь намь маю(т) 
дати на годь тисАчоу золотьіхь вго(р)скихь (Краків, 1487 
АМЛ). 
Див. ще НАПРВДЬ, ПОНАПРАД. 
*НАПЕРЕД'ЬРЕЧЕНЬІИ див. *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬІИ. 
НАПЄРЬВеЙ див. НАИПЄРВЄИ. 
* НАПИСАТИ дієсл. док. (14) 1. (що) (викласти в пись¬ 

мовій формі) написати (3): такь рєкьши присАгоу свою ви¬ 
писавши присАжьньі(и) листь написавь тагирєвимь мєнь- 
шимь братомь табипомь (!) послаль єсми (б. м. н., 1484 
ЯМ); И мьі тогди, по твоихь річахь, сь нимь мирь взяли 
и крєсть цєловали и записи доконьчальньш написаль 
(б. м. и., 1498 ВБ II, 410); 

(письмово зафіксувати) записати, написати (7): а толко 

не приспєю на тоть днь ино ми платити оу дєсАторо... как 
жо на сєи грамотє написано (б, м. н., 1387 СП № 12); ино 
мьі тую грамоту вь книгу Дьякови нашому уписатьі вели- 
льі и такь е написано (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); тамь 
соуть все напїсано (XV ст. СЯ 9 зв.); а хто бьі то порушиль 
после его живота и начнеть уступатисе у тую данину, да 
судитсе зь ньімь передь милостьівьімь Богомь... такь на¬ 
писаль вь святомь евангелие (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8). 

2. (вказати на письмі, в документі) назвати, згадати (4): 
єстли сА станєт надомною вол А божА, ино кто ближний мой 
отложит тии гроши как оу вєрхоу написани, а имєне воз- 
мєт (Острог, 1488 АЗ І, 88); а боудоуть ли позвані нє има- 
ють алі и(х) лі(т) соудья имєєть смотрєти винАвши тн(х) 
члоньковь напїсаньі(х) (XV ст. ВС 35); ино тьіх світков 
которьшжь в том привили написаиьі: пана Ивашкова 
Калєниковича, пана Сєнка Дєнисковнча... всих пєчати 
привішоньї к томоу листоу (Луцьк, 1491 АЗ 1, 94). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. написаль (1498 ВО II, 410); 

З ос. одн. ч. написаль (1444 АрхЮЗР 1/У І, 8); теп. пас 
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З ос. мн. написани соуть 1 (1442 Созі. II, 88); написаньї З 
(1488 А5 І, 88; 1491 І, 94); дієприкм. пас. мин. знах. 
одн. ч. напїсань (XV ст. ВС 14 зв.); знах. одн. написа¬ 
ную (1399 Р 59); знах. лш. ч. напїсаньі(х) (XV ст. ВС 35); 
дієприсл. перед, написавь (1484 ЯМ); предик, пас, діє¬ 
прикм. написано, напїсано 3 (1387 СП № 12; XV ст. СЯ 
9 зв.); написано 1 (1430 ГВКЛ 7). 
Цив. ще *ВЬІПИСАТИ 1, *ВЬІПСАТИ, ЗАПИСАТИ 1, 

*ЗАПИСОВАТИ 5, *ЗАПИСЬІВАТИ 1, ИСПИСАТИ, *НА- 
ПСАТИ, *ОТПИСАТИ 2, ПИСАТИ 1-2, * ПИСАТИ СА, 
ПОПИСАТИ 2, * ПОПИСОУВАТИ 1, *ПСАТИ. 

*НАПИСАТИ СА дієсл. док. (2) записатися, зареєстру¬ 
ватися, вписатися: а кто бьі хоти(л) крьчмоу чинити да 
нє и мете А написати оу катасти(х) оу калоугєри (б. м. н., 
1458 0/Р«Д» 513). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. имєт сА написати (1458 Оір«А» 

513); нак. сп. З ос. одн. да... имєтсА написати (1458 0/Р«Л» 
513). 

*НАПЇСАТИ див ^НАПИСАТИ. 
НАПЛЬНИТИ дієсл. док. (1) (цсл. напльнити) (що) 

виконати: а мьі имаємо напльнити вьсє тоє вьішєписанное 
(Поляна, 1448 Созі. II, 365). 
ФОРМИ: інф. напльнити (1448 Созі. її, 365). 
Див. ще *ИСПЛЬНИТИ, ИСПОЛНИТИ, ИСПОЛНЯТИ 2, 

НАПОЛНИТИ, ПОЛНИТИ 1, ПОПЛЬНИТИ, ПОПОЛНИ- 
ти 1. 

* НАПОИ ч. (1) напій: До того позволяемь имь... вшелякіе 
напое, дома робечн и провозньїе купуючи, вь домахь 
своихь шинковать (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: знах. мн. напое (1389 РЕА 1, 27). 
НАПОЛ див. НАПОЛЬ. 
НАПОЛНИТИ дієсл. док. (3) (що) виконати: а даліи хо¬ 

чемо и слюбоуємь вшитки записи прє(д)рєчєньі(х) пре(д)- 
ковь наши(х)... держати и наполнити (Хотин, 1448 Сох/. 
11, 734—735); Тоє вьсє... имаємо дрьжати и наполнити 
(Гирлов, 1499 БО II, 425). 
ФОРМИ: інф. наполнити (1448 Соз/. II, 734—735; 1499 

80 II, 425). 
Див. ц^ИСПЛЬНИТИ, ИСПОЛНИТИ, ИСПОЛНЯТИ 2, 

НАПЛЬНИТИ, ПОЛНИТИ 1, ПОПЛЬНИТИ, попол- 
НИТИ 1. 
НАПОЛОУ присл. (1) наполовину, навпіл: А хотар то- 

моу сєлоу да ест им на полоу (Васлуй, 1465 ДО І, 
88). 
Див. ще НАПОЛЬ, НАПОЛЬІ. 
НАПОЛЬ, НАПОЛ присл. (3) наполовину, навпіл: а за- 

станє(т)лї третєє тогдьі имаєть во обороноу (!) оу нашоу 
оугонить а с нами наполь поділіть (XV ст. ВС 37 зв.); 
А которьіи бьі сА купец промьітил, то промьіта нам с ним 
напол, подлугь давного обьічая (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
Див. ще НАПОЛОУ, НАПОЛЬІ. 
НАПОЛЬІ присл. (13) наполовину, навпіл: да боудє(т) 

пану михулови на польї сь лоукою шєтрарє(м) и и (!) сь 
оуси(м) прїходо(м), шо є(ст) до того села, да боудє(т) 
имь на польї (Сучава, 1443 Созі. 11, 131); Тогожь єсмо 
осмотрівшо (і — Прим, вид.) и веліли єсмо им тою діл- 
ницєю кн(А)зА Солтановою подєлити сА на польї (Луцьк, 
1475 А5 І, 70); И пани вошла вь кліть со мною посполу 
и веліла мні передь собою полотна поділити на нольї (!) 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 
Див. ще НАПОЛОУ, НАПОЛЬ. 
*НАПОМЄНОУТИ див. *НАПОМАНОУТИ. 
*НАПОМИНАТИ дієсл. недок. (7) 1. (кого, кому) нага¬ 

дувати, відновляти в пам’яті, пригадувати (кому) (2): 
Такь же напоминає(м) тебе што єси приславши люди 
свои горо(д) нашь браславль зжогь... и люди наши голо¬ 
вами.^. со всими ихь статьки оу свою землю звель (б. м. н., 
1496 ПЧФГ); Што прьісьілаль єси кь намь своєго посла 
Богуша дьяка, напоминаючьі намь ижь и пєрєдь тьімь 
послаль єси своихь пословь до нась, повєдаючьі намь 

вашу прьігодоу, которая вамь стала сє оть тьстя вашого 
(б. м. н., 1499 ВО II, 447). 

2. (кого, кому) звертатися (до кого), закликати (кого) 
(5): напоминаємь твою мл(ст) ажь бьі єси в тьш прьіязни 
по(д)лє тьіхь записовь с нами бьіль какь и прє(д)ковє 
нашьі ис твоими прє(д)ки (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ); 
и мьі тогдьі вашєй милости... нашого посла до великого 
князя московьского послали, напоминаючьі ему, штобьі 
онь... зь вами бьі мирь ималь (б. м. н., 1499 ВО II, 
447). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. напоминаємь, наломи нає(м) 

(1492—1493 ПВФЧ; 1496 ПЧФГ; 1498 ВО II, 414); діє¬ 
присл. одноч. наломинаючьі (1496 ВО II, 407; 1498 ВО II, 
413; 1499 ВО II, 447). 
Див. ще *НАПОМАНОУТИ, ОУПОМИНАТИ 1, 

ОУПОМАНУТИ З, ОУСПОМИНАТИ 2, ОУСПОМ'ЙНОУ- 
ТИ 2. 

*НАПОМИНАТЬ СА дієсл. недок. (2) (о що) домагати¬ 
ся: Ачь которая жонька мєни(т) собі діди(ч)ство прилоу- 
чаючи вєномь а дєсАть лє(т) нє о(т)бьіла алюбо замє(ш)ка- 
ла а (!) то дєди(ч)ство жалобьі чинА(т) алюбо сА напоми- 
наєть а то(т) соупокоємь дєржа(л) тогдьі то(т) изоста- 
нєтсА прї діди(ч)ствє а тая жонька истратила (XV ст. 
ВС 21). 
ФОРМИ: інф. (с) напоминать (XV ст. ВС 21 зв.); теп. 

З ос. одн. сА напоминаєть (XV ст. ВС 21). 
Див. ще ПОМИНАТИ 2, ПОМИНАТИ СА, ОУПОМИНА¬ 

ТИ З, ОУПОМИНАТИ СА, ОУПОМАНУТИ 2, ОУСПО¬ 
МИНАТИ З, ОУСПОМИНАТИ СА, ОУСПОМ'ЙКОУТИ 3. 

♦НАПОМ'БНОУТИ див. *НАПОМАНОУТИ. 

*НАПОМАНОУТИ дієсл. док. (3) (кого) звернутися 
(до кого), закликати (кого): а про тожь гдьі(ж) прєна(і)Ас- 
ніишєє кнАжА и па(н) казимирі ... коро(л) полски... на(с) 

напомАноу(л), абьі єсмо єм(оу) и єго короуні стои пол- 
скои чистою вірою и пєвною, Ако и прє(д)ковє наши 
тримали и держали прото(ж), мьі... вьізнаває(м) тьі(м)то 
ли(с)томь, ижє єсмо сА о(бо)вАзали... ижє єм(оу)... чис¬ 
тою віроу... боудє(м) держати (Хотин, 1448 Созі. II, 
733—734); Але колиж наиясніишєє кнАжа и пан Казимир, 
крол полскни... нас нєдавномоу захованю, здєржаню чис- 
тои, явнои віри... напоміноул... вьізнавамьі тьім то ли¬ 
стом... бьіти повинни...коу оуставичнои слоужбі (Сучава, 
1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. напоміноул, напоммноу(л) 

(1448 Созі. II, 733; 1462 ВО II, 284); майб. З ос. одн. 
напомєнєт (1462 ВО II, 292). 
Див. ще *НАПОМИНАТИ 2, ОУПОМАНУТИ 3. 
НАПОСЛЄ присл. (1) наостанку, напослідок: але на 

после и з мовили єсмо и втокьмєли єсмо и сь ПОСЛЬІ твоєй 
милости, абьіхь оучьіниль твоєй милости нашь листь и 
подь нашою присягою (б. м. н., 1496 ВО II, 401—402). 
Див. ще *НАПОСЛИДКОУ, *НАПОСЛИДЬ. 
*НАПОСЛИДКОУ присл. (1) наостанку, напослідок: 

тамь соуть все напїсано и по (до)ста(т)коу и на посли(дї- 
коу узришь все о томь (XV ст. ВС 9 зв.). 
Див. ще НАПОСЛЄ, *НАПОСЛИДЬ. 
*НАПОСЛИДЬ присл. (1) наостанку, напослідок: ино 

на посли(д) гєргє оуставшисА з добрими лю(д)ми пере¬ 
проси^) пана костю аби его прости(л) (Сучава, 1449 
Созі. II, 385). 
Див. ще НАПОСЛЄ, *НАПОСЛИДКОУ. 
НАПОТОМЬ, НАПОТОМ, НАПОТОУМ присл. (39) 

потім, пізніше (11): Кгрунтовь оромьіхь и сеножатньїхь, 
которьіи теперь мають и напотомь набудуть... заживати 
мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); зходечи зь того світа, 
князь Ивань небощикь, мужь мой..^казаль записати по 
души своєй кь манастиру святому Спасу вь Кобрьіни — 
село Корчичи... зо всимь зь тьімь, што коли давали пред- 
комь нашимь и напотомь намь самьімь (Кобринь, 1401 
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АкВАК III, 2); а тьіе земли продаль есми...со всіми ужит¬ 
ки, которьіе НИНІЧИ суть или напотомь могуть бьіти люд- 
скимь розумемь вьімьісленьї (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 
106); И такиж потвєржаєм и далєи слюбоуєм и обєцієм, 
иж ест бьіло старьш записьі алибо завєзанА пригодло бьі 
сі нам оучинити которьш бьілви (!), алибо на потоум мог¬ 
ли би бити, а противкоу паноу нашємоу кролю... тотьі за¬ 
писи оумарімо тьім то листомь (Сучава, 1462 ІЮ II, 285); 
Ключьнику киевьскому Сеньку Полозовичу и иньїм ключ¬ 
ником нашимь, хто и напотомь от нась будет ключь Киевь- 
ский держати (Мереч, 1496 АЛРГ 69); 
потім, надалі (3): тоти записи оумарімо тим то листомь, 

скажено и оуморєно чинимь, вирікаючи от сєго часоу на 
потоум жаднои моци не иміти ани твєрдости (Сучава, 1462 
БО II, 285); Такь иж межи нами и межи прєрєчєньїм... 
паном Яном Олбрахтом, кралєм полскьім... из обохь сто- 
рон, имаєт бьіти покоуи и мир вічнїи, так иж и от тих 
мість и на по том (Гирлов, 1499 БО II, 419); 
напотомь будучий (25) майбутній: Про то Ми 

Алєксандрь, або Витолдь... ведомо чьінимо тьімь тепереш- 
пИМЬ, яко и на потом будучого веку людемь (Луцьк, 
1389 РЕА І, 26); мьі великий кнАз Швитрикгайл литов- 
ский и руский и инихь, чиним знаменито... каждомоу 
н(и)нєшним и <н)а потом будущимь... иж... даєм и дали 
єсмо тому прєдрєчєному Калєнику... село Боурковци 
(Київ, 1437 Л5 І, 33—34); продал єсми ему и на потом бу- 
доучим ближним его так, ижєт он волен або хто ближньїй 
єго кому оусхочєт продати або даровати (Берестя, 1466 
А$ 1, 62); и волен пан вілєнский кн(А)зь Костєнтинь... 
и на потом будоучи и их милости щадки тиє земли вьішє 
мінєньїє (в ориг. дьнєньїе.— Прим, вид.) отдати и продати 
(Ставків, 1491 АЗ І, 97); И також про дило и про кривди 
границам от обох сторон, мьі имаємо лишити на старостах 
хотинскьіх и чєрновскьіх и на по том боудоучих старост 
хотннских и чєрновских (Гирлов, 1499 Вб II, 424); И по- 
твержаемь тие люди симь нашимь листомь вічно и 
непорушно ему самому, и его жоні, и ихь дітемь, и на 
потомь будучимь ихь щадкомь (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2, 58). 
Див и^ЗАТЬІМЬ І, НАПОТЬІМЬ, ПОТЄМЬ, ПОТОМЬ, 

ПОТЬІМЬ. 
НАПОТЬІМЬ прися. (1) О напотьімь буду¬ 

чий (1) майбутній: Ино ми... за его кь намь вірную 
службу, тоє містце подле Рожества Христова... потвер- 
жаемь симь листомь нашимь вічно, ему и его жені, и 
ихь дітемь и на потьімь будучимь щадкомь (Люблін, 
1410 АкВАК XI, 5). 
Див. ще ЗАТЬІМЬ І, НАПОТОМЬ, ПОТЄМЬ, ПОТОМЬ, 

ПОТЬІМЬ. 
*НАПРАВА ж. (1) (стп. парга\Уа) намова: вло(д)славь 

Сжиєю мл(с)тью кроль полскии... знаменито чннимьі... 
ижь нікгдьі прєможньш пань алєксандрь воєвода землі 
молдавскои з направьі а ради нєприятєлии нашихь... 
биль напротиву намь (Ланчиця, 1433 Р 120—121). 
ФОРМИ: род. оди. направьі (1433 Р 120). 
НАПРАВИТИ дієсл. док. (1) (стп. парга\Уіс) (кого на 

кого) підмовити, підбурити (кого проти кого): И князь 
Костянтинь передь нами рекь: відаешь ли на мене што, 
мовь теперь передь господаромь е. м. ... а потомь тьі мо- 
жешь пріятелей моихь направити або накупити на мене, 
а мовити на мене што хотя (Вільна, 1495 АЛМ 84). 
ФОРМИ: інф. направити (1495 АЛМ 84). 
*НАПРАВНЬІИ прикм, (1) (в доброму стані) справ¬ 

ний: А вьзяли есмо у князя Семена, у дядка своего, про- 
тивку того Косковь и ставомь, и з млиномь направннмь 
(б. м, н., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. направньїмь (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 

102). 
НАПРАВО присл. (1) направо, управо: и я подлугь 

листу гдрского... границу есми положиль Плоской ниве 

подле дороги великое... и от дороги на право межею ве¬ 
ликою по конець Вздвиженское ниви (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/ІУ, 158). 
НАПРЄд див. НАПРЄДЬ. 
НАПРЄДЄ присл. (1) (у попередньому викладі) вище, 

попереду: А не останут ли сА по лєнковє животі ино 
лєнькову ближєму (так.— Прим. вид.)... таА села дер¬ 
жати вічно непорушно... ка(к) же на сє(м) листу вьіпса- 
но напрєдє (Житомир, 1433 Р 127). 

*НАПРЄДРЄЧЄНЬІЙ див. *НАПРЄДЬРЄЧЄНЬІИ. 
*НАПРЕДРЕЧОНЬІИ див. *НАПРЄДЬРЄЧЄНЬІИ. 
НАПРЄДЬ, НАПРЄД присл. (7) (цса. наппідь) І, (на 

майбутнє) наперед (3): а такождєрє чернь и ромьнє(л)... 
да не имаю(т) о(т)сєлі напрА(д) болшє тігати ани упомина- 
ти за тота села вишєписаннаа на пана шандра (Сучава, 
1472 5!28); але аби милостивий богь потвєрьдиль 
нашьі присяги день оть дьня напрєдь межи нами и межи 
нашими землями, аби видєли оуси нашн мєжияшьі, аже 
єсми оусємь приятєлємь твоєй милости приятель (б. м. н., 
1496 ВИ II, 402). 

2. (заздалегідь) наперед (3): и да(л) имь пань михаиль 
і чА(ст) пииізєи напрє(д), а остато(к) имає(т) имь дати, коли 
оньї виидоу(т) и оуздадоу(т) ємоу вє(с) хотарь стари тА(х) 
то селишчь, по(д)лоу(г) єднанїа (Сучава, 1452 Соз/. II, 
422); Пак ли бьі тот ден так намінений, нам... нікотора 
потрєбизна знакомита... пригодила сі... на инши час по- 
добни имаєт єго милость ден и місце отложити... а то зо- 
собна вимінивши, иж корол єго милость... имаєт напрєд 
намінєнное тот ден и місце двома алибо трєма місАцьма 
обвістити (Сучава, 1462 Ви II, 285). 

3, (спочатку) раніше (1): Міли єсмо о(т) вась листи ми- 
стра крижєвницкого посліднє ва(м) посланий Которьі- 
ми(ж) напрє(д) оузновлАєть и оуспоминаєть свои пєр- 
віишии листи Викладаючи они ні в которьі(х) члонцє(х) 
иньі(м) обичає(м) и розоумо(м) нижлисА оньї сами в собі 
маю(т) (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще НАПЄРЄДЬ, ПОНАПРАД. 
*НАПРЄДЬРЄЧЄНЬІИ прикм. (7) вищеназваний, 

вищевказаний: тогдьі на році напре(д) рєчєнимь стро- 
намь... осудили єсмьі и осужАємь ажє г(с)дрь нашь кроль 
влодиславь напрє(д) рєчєньш ближши єсть к тому місту 
к тьічину... нижли тьш пани Адвига и еи дівка алжбіта 
(Медика, 1404 Р 70); А дали єсмо напрєдь рєченомоу па¬ 
ноу свєрха (так.— Прим, вид.) вьіписанаА села ємоу віч¬ 
не на вєки нєпороушно (Луцьк, 1452 Р 161). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. напре(д) речений (1404 Р 70); 

дав. одн.ч. напрєдь рєченомоу 3 (1451 Р 156.159; 1452 Р 161); 
напредречоному 1 (1451 АрхЮЗР 8/IV, 17); дав. одн. ж. 
напредьречоной (1452 АкЮЗР І, 21); дав. мн. напрє(д) ре¬ 
чей ьімь (1404 Р 70). 
Див. ще ВЬІШЄРЄЧЄННІИ, *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬІИ, 

* ПЄРВОРЄЧЄНЬІ и, * ПЄРЄДЬРЄЧЄН ЬІИ, ПРЄДРЄЧЄ- 
НЇИ, *ПРЄЖЄРЄЧЄНЬ!И, ПРЄРЄЧЄНЬІИ, *ПРОРЄЧЄ- 
НЬІИ. 

*НАПРЕДЬРЕЧОНЬІИ див. *НАПРЄДЬРЄЧЄНЬІИ. 
НАПРОТИВКОУ, №РКЕТІ\УКІІ прийм. (5) (стч. 

паргоііуко, стп. парггесі\уко) І. (з род.) (4) (виражає 
об'єктні відношення, вказує на особу або предмет, проти 
яких спрямована дія) проти, супроти (кого) (4): І іег, 
ІезШЬу... сгегег з^есіесзі^о, пе тоЬ с1о\ує5іі 5\уоіш ргі]а- 
іеіет, коіогу]Ьу ]еЬо гаЬІЇ, іезШЬу той руіапіи пеко- 
ІогоЬо роиоггегюііо теіі: ту... па ргоМ'^ки роиоггепоЬо, 
сЬосгот оЬгопсо]и Ьуіі (Луцьк, 1388 1РБ 106); а мні 
хвє(д)цє па(ш)ко(в)ои дохновича напроти (в) коу то(г) 
ничо(г) не мови(ти) (Луцьк, 1490 ЗХП 136). 

II. (з дав.) (1) (виражає об'єктні відношення, вказує на 
явище, проти якого спрямована дія) від (чого): І іеі 
]езіНЬу... на Іізіу рапо\у гпатепііусп репіаге] Ьу рогу- 
сгії, а іоЬо сгегег з\уоі Іізіу, аЬо ресгаіі боз^іесісгії Ьу- 
ту... тезіо іпзгісЬ газіачу ітепіе газіа\УІепоіе пагпате. 
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пи]*ето, а ]*ети іоЬо іо ітепіа па ргоішки кЬл^аїіолд/ї 
сЬосгет Ьогопііі (Луцьк, 1388 7.РЬ 106). 
Див. ще НАПРОТИВУ, НАПРОТИВЬ, ПРОТИВКО, 

ПРОТИВУ, ПРОТИВЬ. 
НАПРОТИВУ прийм. (7) (з дав.) (виражає об'єктні 

відношення, вказує на особу або предмет, проти яких 
спрямована дія) проти, супроти (кого) (6): мьі алєксандрь 
воєвода... чинимь знаменито... ажє хотАчи... владиславо¬ 
ви, великому королю полскому... оуказати наше голдо- 
ванїє и наши присАгьі... ижє... бьіхомь ему... помагали, 
коли бьі того тр'Ьба... напротиву королю оугорьскому и 
напротиву каждому єго нєприАтєлю (Дольний Торг, 
1411 Собі. II, 637); а и тоє провицЬньє и шкоду оучинєную 
александромь воєводою... напротиву намь и корун-Ь_ни- 
коли намь ихь и пановь и зємлЬ ихь не оупоминати (Лан- 
чиця, 1433 Р 123); а пєрє(ч)нному (!) пану вло(д)славу, 
кролєви... слюбимьі И ПРИСАГНЄМЬІ, ИЖЬ В'ЬрН'Ь ихь мл(с)- 
ти служити и прїААти на противу каж(д)ому и(х) нєпрїА- 
тєлю (Сучава, 1434 Собі. II, 664); 

(у знач, прийменника в і д з род.) (1): а ми такожь 
подлугь єго слюбоу... записали сА єсмьі и присАгли прє- 
ре(ч)нному паноу владиславови, кролєви... в'Ьрн'Ь служи¬ 
ти, помагати и бронити єго на противоу каждому нєпрїАтє- 
лю єго (Сучава, 1434 Собі. II, 666). 
Див. ще НАПРОТИВКОУ, НАПРОТИВЬ, ПРОТИВКО, 

ПРОТИВУ, ПРОТИВЬ. 
НАПРОТИВЬ прийм. (2) (з род.) (виражає об'єктні 

відношення, вказує на особу, проти якої спрямована дія) 
проти, супроти (кого): Про тожь напоминаємь твою ми- 
лость твоєму сь нами запису... ажь бьі єси намь рачьіль 
бити р а день и помоцонь напротивь того нєпрьіятєля на¬ 
шого, вь нашу прьігодоу и потребу (б. м. н., 1498 ВО II, 
414). 
Див. ще НАПРОТИВКОУ, НАПРОТИВУ, ПРОТИВКО, 

ПРОТИВУ, ПРОТИВЬ. 
*НАПРГЬДЬВЬІПИСАНЇИ прикм. (2) вищевказаний, 

вищеназваний: ми панове господарю нашєго, илїи воєво¬ 
ди... визнаваємь тимь то наши(м) листомь... колижь 
вєлєм^жнїи илїашь воєвода, напр,Ь(д)вьіписанїи госпо- 
дарь нашь... владиславови, кролю по(л)скомоу... до(с)- 
тоиннии голдь вирности и присяги оучєра тоуть оу лї- 
вов-Ь є(ст) оучини(л)... мьі такожє... обицоуємь... тоть 
истиннии голдь... стєрєчи (Львів, 1436 Собі. II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. напр£(д)вьіписанїи (1436 Собі. II, 

701); знах. одн. ж. напрі(д)вьіписаноую (1436 Собі. II, 698). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬ!И, *ВЄРХУПИСАНЬ!И, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄПИ- 
САННЬІИ, *ЗВЕРХУВЬІПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИСАННЬІИ, 
*ПЕРВЕЙВЬІПИСАНЬІИ, *ПЕРВЕЙПИСАНЬІЙ, *ПЄРВО- 
ВЬЇПИСАНЬІИ, *ПЄРВОИНАПИСАНЬЇИ, *ПЄРВОНАПИ- 
САНЬІИ, *ПЕРВОПИСАНЬІИ, *ПЄРВ^ИНАПИСАНЬІИ, ПЕ- 
РЕДЬПИСАНЬІИ, *ПРЄДЬПИСАНЬІИ, ПР'ЬЖЄНАПИ- 
САНЬ! И, *СВЄРХ АВЬ!ПИСАНЬ! И, *УВЕРХУВЬ!П ИСА- 
НЬІИ. 

*НАПРАДЬ див. НАПРЄДЬ. 
*НАПСАТИ дієсл. док. (2) (зафіксувати на письмі) 

записати, написати: па(к) ли бихо(м) не дали тьі(х) золо- 
ти(х) которого року на оу(м)олвєнїи дни и чАси напсании 
оу сє(м) листи, то(г)да по(д)дає(м) сА королеви по(л)скому, 
господарєви нашєму по(д) другую шє(ст) со(т) золотьі(х) 
дукатовь (б. м. н., 1421 Сох/. І, 142). 
ФОРМИ: дієприкм. пас. мин. знах. мн. ч. напсании 

(1421 Собі, і, 142); предик. пас. дієприкм. напсано (1421 
Собі, і, 142). 
Див. ще *ВЬ1ПИСАТИ 1, *ВЬІПСАТИ, ЗАПИСАТИ 1, 

*ЗАПИСОВАТИ 5, *ЗАПИСЬІВАТИ 1, ИСПИСАТИ, *НА- 
ПИСАТИ 1, *ОТПИСАТИ 2, ПИСАТИ 1, *ПИСАТИ СА, 
ПОПИСАТИ 2, *ПОПИСОУВАТИ 1, *ПСАТИ 

♦НАПЬІСАТИ див. ^НАПИСАТИ. 
НАП'ЬРВ'ЬИ див. НАИПЄРВЄИ 

НАРЄЧИ дієсл. док. (9) (цсл. нарєщи) 1. (кого ким) на¬ 
звати (1): а тне єсаки ажь мене братомь нарєчєшь вели 
датн (б. м. н., 1484 ЯМ). 

2. призначити, назначити (2): и о иную и(х) шкоду що 
имаю(т) и кулко сЬ имь не оувєрнє(т), за тоє за все об¬ 
ложили єсми дє(н) по(д)бньі и нарє(ч)нньі, на стого филипа 
(Сучава, 1457 Собі. II, 809); прото(ж) марушка ставши оу 
то(т) наречений дє(н) и присЬгла прА(д) нами... ажє ива(н) 
ись своими братїами нь(ст) оунукьі ку(п)чичєви (Васлуй, 
1474 РГС); 
обрати (1): а при нас в тоть чась бьіль Зиновей, наре¬ 

чений владика луцький (Луцьк, 1475—і 480 ЛрхЮЗР 
8/1V, 20). 

3. (що кому) визначити, виділити (2): Коли прїгодить 

нєкоторому оцоу дроую (!) жону понАть а имєють с нею 

дЬвки а с пєрвою жоною моужьчиньки тогдн снвє по смрти 

оц'Ьв'Ь мають дЬвьки замоу(ж) видать по(д)лоугь обичая 
зємьско(г) имєю(т) сєстрамь нарє(ч) в-Ьно пЬнєзьноє вьі- 
нА(в)ши матєризноу (XV ст. СЯ 41); 

<^> наречи осоужєнїю (2) оскаржити вирок: 
Кто нарєчєть осоужєнїю старостїноу (XV ст. ВС 8); на¬ 
речи сказанїю(І) оскаржити вирок: Колі хто на¬ 
гани (т) алюбо нарє(ч) сказанїю старости краковьска(г) 
имєєть ємоу о(т)кладать лоупєжми гор(н)остаиньіми 
(XV ст. ВС ЗО зв.). 
ФОРМИ: інф. наречи 1 (XV ст. СЯ 40 зв.); нарє(ч) 1 

(XV ст. СЯ 41); майб. 2 ос. одн. нарєчєшь (1484 ЯМ)\ 
З ос. одн. нарєчєть 2 (XV ст. ВС 8, ЗО); нарє(ч) 1 (XV ст. 
ВС ЗО зв.); дієприкм. пас. мин. наз. одн. ч. наречений 
(1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20); знах. одн. ч. нарєчєнни, 
нарє(ч)нни (1457 Собі. II, 809; 1474 РГС). 
Див. ще *НАРЄЧИ СА. 
*НАРЄЧИ СА дієсл. док. (1) назватися: а (з)нати и(м) 

тимь а(р)хима(н)дрито(м) пєчє(р)скимь... нашє-го патрї- 
а(р)шєского благословєнїА а вєлики(х) господарєй свои(х) 

влад'Бющи(х),е. кїєво(м) бгоспасаємьімь градо(м) оньжє 
нарєчєтсА мати градово(м) роускїє зємли (б. м. н., 1481 
ГПМ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. нарєчєтсА (1481 ГПМ). 
Див, ще НАРЄЧИ 1. 
*НАРИЛЬ ч, (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): гЬм ми видЬвшє правоу в^рноую єго слоуж- 
боу до нас... дали єсми ємоу... селище дЬлино албїа на 
(може бути й албїана? — Прим, вид.) нарилоу (б. м. н., 
1443 Собі. II, 160). 
ФОРМИ: місц. одн. на нарилоу (1443 Соз/. II, ! 60). 
НАРИМОНЬТОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): В-Ьдаи то 

каждии члвкь кто на тьш листь посмотрить ожє я кнАзь 
єоунутии и кистютии и любарть юрьии наримоньтовичь... 
чинимьі мирь твердий ис королємь казимиромь польскьмь 
(так.— Прим, вид.) (б. м. н., 1352 Р 5). 
ФОРМИ: наз. одн. наримоньтовичь (1352 Р 5); дав. 

одн. наримоньтовичю (1352 Р 6). 
*НАРИЦАЄМЬІИ дієприкм. (1) званий: то є(ст) ємоу 

полнь хотарь, абьі било стому манастирю... сь сєло(м) 
нарицає(м) на оусти брьдьцє(л) (Сучава, 1456 Собі. II, 582). 
ФОРМИ: пас. теп. місц. одн. с. нарицає(м) (1456 Собі. II, 

582). 
НАРКО ч. (1) (особова назва, молд., пор. болг. Нарко): 

ми Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали єсми 
и потврьдили томоу свАтомоу нашємоу монастироу, ци¬ 
гане на им-Ь: Микоула сь чєл'Ьдєю... и Нарко сь чєлЬдєю 
(Сучава, 1487 ВО І, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн. Нарко (1487 ВО І, 310). 
*НАРОЖДЄНЇЄ с. (1) (цсл. нарождєниє) О божоє 

нарождєнїє див. БОЖЇИ. 
ФОРМИ: дав. одн. нарождєнїю (1378 ЗНТШ 1-І, 5). 
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Див. ще *НАРОЖЄНИЄ. 
*НАРОЖЄНЄ див. *НАРОЖЄНИЄ. 
*НАРОЖЄНИЄ с. (32) О нарожєниє сьіна 

божого (божьего, божья) (4), пагогепуе 
С Ь г у з і о ^ о (1), Христово нарожєньє 
(2) (початок, християнського літочислення) народження 
Христа: Деялосе вь Луцку, передь святомь Я на светого 
Хрестителя, року оть на рожен я Сьіна Божого тьісеча 
триста осмьдесять девятого (Луцьк, 1389 РЕА ї, 27—28); 
зіаіо роіЬ ІіеіЬу пагогепуа СЬгузіо^а іузіасга ІііЬ ігізіа 
ШН (Іе^іаісІезіаіЬо Піо руеіоЬо ШІіа (Глиняни, 1395 01 
І66); в городь оу мєрєчи в суботу мАсопустную под лвтьі 

нарожєниА сна б(ж)ьєго тисАчА лЬгь и чотири ста лЬть 
пєрвого лЬта (Мереч, 1.401 Р 64); Дань и писань вь Луц¬ 
ку... подь лЬти Христова Нароженья 1000 и чотьіриста 
лЬть 52 л'Ьть (Луцьк, 1452 АкЮЗР 1, 21); божеє на¬ 
рожєниє1 (19), нарожіниє б о ж є е 1 (2) див. 
БОЖЇИ; божеє нарожєньє2 (3), н а р о ж Ь - 
ньє божеє2 (1) див. БОЖЇИ. 
ФОРМИ: род. одн. нароженья, иарожєнь.А 7 (1398 

ЗЛЕІК; 1411 Р 80; 1427 Р 109; 1452 АкЮЗР І, 21; 1478 АЗ 
І, 76; ОБРН 130; 1497—1498 АЛРГ 79); нароженя, па- 
гогепіа, нарож{єн>А 5 (1388 £РЕ 108; 1389 РЕА І,,28; 
1490 ЗХП 136; 1497 АЗ І, 112; 1497—1498 АЛРГ 79); 
нарожьниА, нарожінїА 3 (1388 Р 39, 41; 1473 ЗНТШЛІ, 3); 
нарожьнья 2 (1366 Р 12; 1447—1492 ЛКБВ); нарожєния, 
нарожєниА 2 (1401 Р 64; 1498 ГВКОО); пагогепуа 1 (1395 
ОЕ 166); знах. одн. нарожєньє (1487 РИБ 227); ор. одн. 
иарожиньємь (1401 Р 66); місц. одн. по нарожьньь 4 (1377 
Р 24; 1378 Р 26; 1391 Р 45; 1393 Р 52); по нарожєньи 2 
(1375 Р 20; 1400 Р 62); по нарожєньи 1 (1368 Р 15); по на- 

рожєни 1 (1361 А01 6); по наржьнии 1 (1400 Р 61); по на- 
рожьньє 1 (1390 Р 176). 
Див. ще *НАРОЖДЄНЇЄ. 
*НАРОЖЄНЬЄ див. *НАРОЖЄНИЄ. 
*НАРОЖИНЬЄ див. *НАРОЖЄНИЄ. 
*НАРОЖЬНИЄ див. *НАРОЖЄНИЄ. 
‘НАРОЖЄНИЄ див. *НАРОЖЄНИЄ. 
*НАРОЖ'ЬН\Є див. *НАРОЖЄНИЄ. 
•НАРОЖ'ЬНЬЄ див. *НАРОЖЄНИЄ, 
*НАРОЖ'БНЬЄ див. *НАРОЖЄНИЄ. 
*НАРОКОМЬ присл. (1) навмисно: Пєтрь жалова(л) 

на яна и(ж) ємоу Д раньї оучиниль янь позналь... ижє то 
пєтрь оучиниль и пришєль квальтомь нароко(м) на єго 

домь а оу томь квальте раниль єго мтрь (XV ст. ВС л. 19). 
*НАРОТЇАСА ж. (2) (назва місцевості у Молдавсько¬ 

му князівстві): Ино ми... єсми дали и потврьдили слоузЬ 
иашємоу Нєгриль Батирєскоулоу то є прЬдрєчєноє поло¬ 
вина село... против НаротїАси (Сучава, 1490 ВИ І, 432). 
ФОРМИ: род. одн. НаротїАси (1490 ВИ І, 432). 
*НАРОЧИТЬ!И прикм. (1) (цсл. нарочитий) визначе¬ 

ний, вказаний: а коли кого обвинА(т), оу нашєи зємли, того 
имаємь поставити, ку праву, оу нарочитомь мЬстци (Се¬ 
рет, 1445 Собі. II, 729). 
ФОРМИ: місц. одн. с. оу нарочитомь (1445 С05/. II, 729). 
НАРОУШИТИ діесл. док. (4) І. (що) (зруйнувати) по¬ 

рушити, знищити (1): тамь же противь той дольїньї, в рици 
Згару... для вечистого знаку паль забьітьі казали есмо и 
тую границю скончильг, и, штобьі ее никто не нарушиль, 

■заруку на Господара его мьілости чотириста гривень 
Подольскихь (зіс.— Прим. вид.) заложили (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 9). 

2. (не додержати) порушити, переступити (3): аж толи, 
коли моє слово и запис сей духовници моей нарушит или 
хто матьце моей в чомь коли будеть кривду делати, тот ся 
зо мною розьсудить перед Богови (б. м. н,, XV ст. АрхЮЗР 
8/1V, 29); и жаде(н) мо(и) кро(вньш) не мае(т) то(г) нароу- 
шити (б. м. н., 1483 ВОРСР 178). 

ФОРМИ: інф. нароушити 1 (1483 ВОРСР 178); нароу- 
ши(т) 1 (1483 ВОРСР 178); майб.З.ос. одн. нарушит (XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 29); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. штобьі... не 
нарушиль (1430 ГВКЛ 9). 
Див. ще ЗРОУШИТИ 2, ПОРОУШИТИ 1, *ПОРОУШИТИ 

С П, РАЗДРОУШИТИ, РОУШАТИ, РУШИТИ, РОУШИТИ 
<Ж УЗРУШИТИ. 

*НАРАЖЄНЬІИ прикм. (4) упорядкований, благо¬ 
устроєний: а тоє имє(н)є дА(д)ковичи, я алюбо по мнь 
боудоучии має(т) подати па(н)оу пєтроу яновичоу старо¬ 
сте лоуцкомоу та(к) доброє и нарАжєноє... ка(к) я в нє(г) 
взА(л) (Луцьк, 1467 С/7 № 13); а тоє имє(н)є чємєри(н), 
маю подати игоумєноу пєрєсопницкомоу, ларионоу, алю¬ 
бо по нє(м) боудоучємоу, та(к) доброє и нарАжєноє... 
ка(к) я в нє(г) взА(л) (Луцьк, 1490 Нам.). 
ФОРМИ: знах. одн. с. нарАжєноє (1467 СП № 13; 1490 

Пам.). _ 
*НАРЖКВИЦИ мн. (1) (частина облачення священи¬ 

ка) нарукавники: сє азь... пань Игнатїє... кь свАтомоу 
мЬстоу... дали єсми трой двєри от дамасш чрьвєнои сь 
златом, и єдинь покровєць, и нарлквици оттоЖждє камхи 
дамаски (Молдовиця, 1462 ВО 1, 70). 
ФОРМИ: знах. нарлквици (1462 ВИ І, 70). 
*НАСАДКА ж. (2) (міра місткості) насадка: и сь тоє 

земли бортное маеть онь дань давати Светому Михайлу 
по давьному — и со всими ихь службами... и з мерою 
ржаною и овсяною... и з насадкою меду (Вільна, 1499 РИБ 
777). 
ФОРМИ: знах. одн. насадку (1499 РИБ 777); ор. одн. 

насадкою (1499 РИБ 777). 
*НАСЄЄНЬЄ с. (1) насіння: Ачь хто чюжоую ро(л)ю 

орє(т) алюбо сєєть своєю (!) насєєньє истрати(т) а виноу 

заплати(т) ЄІ (XV ст. ВС ЗО). 
ФОРМИ: знах. одн. насєєньє (XV ст. ВС ЗО). 
*НАСИЛЇЄ с. (1) (цсл. насилиє) О н а с и л ї є чи¬ 

нити (кому) (1) утискати, пригноблювати (кого): присьі- 

лаль да (1) на(с) бгомолєць нашь архима(н)дри(т) пєчє(р)скїй 
с кїєва... чє(р)нци крьілошан-Ь и засто(л)пники жалоую- 
чися на митрополита кїєвского и всєя роусїє што(ж) и(м) 
насилїє чини(т) (б. м. н., 1481 /77 М). 
ФОРМИ: знах. одн. насилїє (1481 ГПМ). 
Див, ще *НАСИЛСТВО, *СИЛСТВО. 
*НАСИЛСТВО с. (1) насильство, утиск: такЬ ж ми слю- 

буєми ннЬ... стєфану воєводь... о(т) всєго насилства и о(т) 
єго неприАтєлии... боронити (Лай чи ця, 1433 Р 124—125). 
ФОРМИ: род. одн. насилства (1433 Р 125). 
Див. ще * НАСИЛЇЄ, *СИЛСТВО. 
НАСЛАВЧИОУ с., невідм. (1) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): гЬмь ми видЬвши єго правою и вірною 
слоужбою до на(с)... дали єсми ємоу... села єго... на им-Ь 
село кинди(н)ци и село гЬрцЬ на протА... єщє село на (!) 
наславчиоу млина, єщє село павоустинЬ (Сучава, 1437 
Собі. і, 541). 

*НАСЛЄДОКЬ див. *НАСЛ'£ДОКЬ. 
*НАСЛИДОВАНЄ див. ШАСЛ'БДОВАНЄ. 
*НАСЛИДОВАТИ див. НАСЛ'БДОВАТИ. 
*НАСЛГ£ДНИК'Ь ч. (2) (цсл. наслЬдьникь) (продовжу¬ 

вач чиєї діяльності) наслідник, наступник: ино коли 
хто по нашомь живогЬ сь насл'Ьдннковь нашихь будеть 
тоє имЬнье Здетелю держати, и они мають тьіе двЬ копь 
грошей давати... на соборную церковь на Пречистую 
Богоматерь у Вилни на крилось у годь (Вільна, 1499 АСД 
VI, 3). 
ФОРМИ: род. мн. насл£дниковь (1499 АСД VI, 3). 
Див. ще ^ПОСЛ'ЬДНИИ З, *ПОСЛ'БДОКЬ. 
*НАСЛгБДОВАНЄ с. (3) (діяльності, вчинків чиїх) 

наслідування: того дЬлА явно чини(м), тьі(м) то листо(м), 
како хотАчи насл'Ьдовати обичАА... прє(д)ко(в) наши(х)... 
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и оузнавшїи(х) вірно(с)ти и слоужбьі, кторьііжь ТО СТОІ 
памАти кролє(м) полскьі(м)... оуказали, а оу(чи)ни (!) до¬ 
стойною вірою и правьі(м) наслідованїємь... мьі... вино- 
вати єсмо вірне ихь волі... наслідовати (Хотин, 1448 
Созі. II, 733); так и мьі... их воли вірньїм наслидованем 
послоухати заоуждьі випни єсми (Сучава, 1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: дав. одн. наслідованю (1462 ВИ II, 284); ор. 

одн. наслідованїємь 1 (1448 Созі. її, 733); наслидованем 
1 (1462 ВО II, 284;. 
Пор. НАСЛІДОВАТИ. 
НАСЛ'ЬДОВАТИ, НАСЛАДОВАТИ дієсл. недок. (8) 

(цсл. наслідовати) (діяльність, вчинки чиї) (кого, що) 
наслідувати: мьі илїа воєвода... знаменито чини(м)... како 
намисковь (!) наши(х) наслидоуючи оу доброті обітниць 
и(х) вірою до(с)тоиною... оучєра, тоу, оу ЛЄВОВЬІ... голдь 
прізь оурідь присяги... оучинили є(с)ми (Львів, 1436 
Собі. II, 697—698); Колиж всєго прирожєня постат своєго 
пєрєдкоу виді на бьіванна (!) наслАдовати, про тож и мьі... 
от родитєлєв наших обьічаев цнотами ошлАхтєньїх и по- 
хвалньїх отстоуповати нє имаємо (Сучава, 1462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: інф- наслідовати, наслАдовати 3 (1448 Созі. II, 

733; 1462 ВО 11, 283); наслидова(ти) 1 (1462 ВО II, 283); 
тпеп. З ос. одн. наслідоує(т) (1448 Созі. II, 733); дієприкм. 
пас. мин. дав. мн. наслидованньїм (1462 ВО II, 283); діє- 
присл. одноч. наслідоуючи 1 (1439 С05/. II, 712); насли¬ 
доуючи 1 (1436 Созі. II, 697). 

*НАСЛ'КДОК'Ь ч. (15) (цсл. наслідькь) 1. нащадок, 
потомок (14): єщє єсмьі ємоу дали шєсть чєлі(д) ци ган¬ 
ських)... сь вьсАми наслі(д)кьі и(х) (Сучава, 1446 Созі. II, 
238); а моим наслєдкомь оу кн(А)зА Ивановьі наслєдки, 
нє оуступатисА оу тьіє с(є>ла (в ориг. сла.— Прим, вид.) 
(Берестя, 1448 ЛЗ І, 44); Я пан Янько Чаплич... продал 
єсми кнАзю Иваноу Васильєвичу Острозкому село своє 
Гольчє... и дітєм єго и боудоущим єго наслідком правьім 
(Острог, 1466 А 5 І, 61); А намь ся вже не надобі уступати 
вь тое, ани ближнимь зь роду нашого, ани иншимь на- 
слідкомь нашимь, которіи коли по нашомь животі будуть 
(Вільна, 1499 АСД VI, 3). 

2. зб. потомство (1): Єщє єсмо дали нашє(моу) монастирю 
єдиного нашєго питомого татарина... ис жоною, ис дєтми 
и сь оусьімь своимь наслідкомь (Сучава, 1466 ВО І, 
106). 
ФОРМИ: ор. одн. наслідкомь (1466 Ви І, 106); наз. мн. 

наслі(д)кьі 1 (1452 СохЛ II, 422); зам. рад. о(т) єго наслід¬ 
ки 1 (1449 Созі. II, 386); зам. дав. паноу михаилоу... и є(г) 
наслі(д)ки І (1452 Созі. II, 422); род. мн. наслідкові 
(1495 РИБ 602); дав. мн. наслідкомі, наслідком 3 (1466 
АЗ І, 60, 61; 1499 АСД VI, 3); наслєдкомь 2 (1448 АЗ І, 44; 
1499 А З І, 118); знах. мн. наслєдки, наслєдьки (1448 А 5 
I, 44; 1499 АЗ І, 118); ор. мн. наслі(д)кьі (1446 Со5/. II, 
238; 1452 Созі. II, 422). 
Див, ще *ПОСЛ'БДОК'Ь 
НАСЛАДОВАТИ див. НАСЛІДОВАТИ. 
НАСОЄ ч. (1) (особова назва, молд., цсл. АОанасии, гр. 

АФс^ааю^): тімь мьі видівши...правоую и вірноую слоуж* 
боу до на(с)... дали и потврьдили єсмо имь... сєлищє... на 
Кракові, где жоудє драгань и насоє (Сучава, 1448 Созі. 
II, 323—324). 
ФОРМИ: наз. одн. насоє (1448 Созі. II, 324). 
!НАСТАВИМНОИ <ОУСТАВИЧНОИ> (1): ми Стєфан, 

воєвода... знакомито чинимь... яко хотА счаснои памАти 
велможньїхь панов прєдкоув наших воєвод молдавских... 
обьічаєм и стопєнюм наслидова(ти)... абьі яко тьіи то пе¬ 
редкове прорєчєннїи и прімАнєньїм кролюм ПОЛСКЬІМ и 
свАтои Короуні наставичнои (!) и вічноую вірность... 
свои по тоумь боудоучи записали и заобвАзали, так и мьі... 
их воли вірньїм наслидованем послоухати заоуждьі винни 
єсми (Сучава, 1462 ВО II, 283—284). 
Див. *ОУСТАВИЧНЬІИ 

*НАСТАВЛЄНИЄ с. (2) (цсл. наставлєниє) вказівка, 
настанова: ино мьі видівшє доброє и(х) пронзволєниє и 
о(т) ба наставлєниє, а мьі тако(ж) дали тоту прАдрєчєн- 
ноую пасикоу нашємоу монастирю (Сучава, 1453 Созі. 
II, 454). 
ФОРМИ: знах. одн. наставлєниє (1453 Созі. II, 454); 

ор. одн. наставлєииє(м) (1453 С05/. II, 453). 
Пор. НАСТАВЛЯТИ. 
НАСТАВЛЯТИ дієсл. недок. (1) (кого) призначати: 

Тьіе вси села... маєть держати... Климентьій, владьїка 
Луцкий... а за нась и чада наша Господа Бога молити... 
архимандрьгш благословити, игуменьї наставляти (Луцьк, 

1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3). 
ФОРМИ: інф. наставляти (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
*НАСТАВНИКТ> *і. (4) (цсл. наставьникь) настоятель, 

ігумен: А которьш по нашєм животі от наставники (и от 
братїи свДтаго) міста сєго, кто нє боудєт стоати вь сємь 
нашєм токміжи, таковьіи да боудєть... є боудєт (Молдо¬ 
ви ця, 1462 ВО І, 70); А которїи, по нашєм животі, от на¬ 
ставник и от братїях свАтаго міста сєго, кто нє бьдєт сто¬ 
ати вь сєм нашєм токміжєм, таковїи да даст отвіть прід 
богом (Путна, 1476 ВО І, 217). 
ФОРМИ: род. мн. наставники, наставник (1462 ВО І, 

70; 1476 ВО І, 212, 2!6, 217). 
НАСТАСЇА див. НАСТАСЇА 
*НАСТАСЇИНЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 

менито чиним., ожє тотьі истиннїи Таці, дочка Петра 
Дрьмана, и плємєница єи Баска, дочка Настасїина... жа- 
ловали єсмьі их особною нашєю милостїю (б. м. н., 1499 
ВО II, 166). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Настасїина (1499 ВО II, 166). 
Пор. НАСТАСЇА. 
НАСТАСЇА, НАСТАСЬА, НАСТАСЇА ж. (11) (особова 

назва, гр. ,АVаатааіа) Анастасія, Настасія: Сє азь пєр- 
фурии... даль єсмь землю кудрмвьчицьскую своєю жєною 

настасьєю стму спс(с)у (!) в вікьі (б. м. н., поч. XV ст. 

Р 75—76); мьі кнгиньї (так.— Прим, вид.) олєска(н)довам 

(!) наста(с)я киє(в)с.каА... придали єсмо оу до(м) Стьія 
тр(о)ци к манастьірю Сєргиєвоу дві волости наши(х) 
(Київ. 1459 Р 174); а мні тіжь кнАзю Михайлоу Васильє- 
вичоу Збаражскомоу нєнадобі того иміньА вєрхоу випи¬ 
саного, Городка ис присєлки, искати... подь сестрою моєю 
кнАжною Настасьєю (Вільна, 1482 АЗ І, 79); записую жо¬ 
ні своєй кн<А)г(и)ни Настасьи против ^є отчизньї оу 
вінє дві тисмчи коп на своихь иміньАх (Повно, 1483 А 5 
I, 82); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прї- 
идоша прід нами... Крьстина, дочка Воиславина, и сєстри- 
чича Крьстинина НастасїА, дочка Анноушчина... и измі- 
нили сь господство мьі свои правій'отнини от своєго пра- 
ваго оурика (Гирлов, 1499 ВО II, 161—162). 
ФОРМИ: наз. одн. НастасїА 3 (1472 ВО 1, 169; 1493 ВО 

II, 31; 1499 ВО II, 162); НастасьА 1 (1489 АЗ І, 89); на¬ 
стали 1 (1459 Р 174); зам. знах. за Настасїа 1 (1476 ВО 
І, 215); род. одн. Настасьи (1482 А5 І, 79); дав. одн. На¬ 
стасьи 1 (1483 АЗ І, 82); Настасн 1 (1489 АЗ І, 89); ор. одн. 
Настасьєю (поч. XV ст. Р 75; 1482 А З І, 79), 
Див. ще АНАСТАСЬЯ. 
*НАСТАСЯ див. НАСТАСЇА. 
НАСТИНЬ прикм. (17): тімь мьі... Дали єсмьі ємоу и 

жєні єго насти за ихь слоужбоу... єдно село на грабовьі(х)... 
що бьі имь оурикь сь оусімь доходомь и дітємь єго що 
имаєть и дітємь настиньїмь (Сучава, 1427 Созі. І, 196); 
И оустах азь господство мьі и заплатих оуси вьішєписан- 
ньіи пинізи... оу роукьі Мароушкьі, дочци Настини, и 
плємєници єи (Гирлов, 1499 ВО II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Настинь (1495 ВО II, 87); дав. одн. 

ч. настин(оу) (1495 ВО 11,87); наз. одн. ж. настина (1495 
ВО II, 249; ПГВСР; 1497 ВО II, 118, 119; 1499 ВО II, 
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153, 155); дав. одн. ж. Настинн (1499 ВО II, 154); наз. мн. 
Настини (1499 ВО II, 134, 135, 153); дав. мн. Настиним, 
Настини(м) 3 (1499 ВО II, 135, 154); настиньїмь 1 (1427 
Сой. 1, 196). 
Пор. НАСТ А. 
НАСТОЯТЕЛЬ ч. (2) І. духовний наставник (1): Тьіе 

вси села, огь нась ку церкви Божой прьіданьїе, маегь дер¬ 
жати господинь богомолець нашь Климентьій, владьїка 
Луцкий и Острозский... никакоже ... паче благословеня 
его церкви созиждати... но во всемь ему, яко настоятелю, 
повиноватись и все со благословениемь его творити (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

2. (монастиря) настоятель, ігумен (1): маеть настоятель 
того монастьіра Светое Пречьістое вь ПустинцЬ... тую зем¬ 
лю верху писанную ... по тому завЬдати (Мстиславль, 
бл. 1500 АСД II, № 4). 
ФОРМИ: наз. одн. настоятель (бл. 1500 АСО II, № 4); 

дав. одн. настоятелю (1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
*НАСТУПАТИ дієсл. недок. (1) (на що) утискати (що): 

й даль (!) пань воєвода всказаль к намь ижє огь всихь 
сторонь поганьство на хрести я(н)ство наступаєть (Вільна, 
1493 ОПВВ 152). 
ФОРМИ: тєп. З ос. одн. наступаєть (1493 ОПВВ 152). 
*НАСТУПИТИ дІесл. док. (1) (на кого) виступити (про¬ 

ти кого): А што до нась прьгказали єстє, ажь не станєть 
ся промежьі вами зь вєликимь княземь Алєксаньдромь 
мирь, тьі и до нась прьісилаєшь, да и я по доконьчаль- 
ньіхь записєхь и по крєстьному целованью вамь на нихь 
помагаль и наступнль (б. м. н., 1498 ВО II, 409). 
ФОРМИ: пєрф. 1 ос. одн. ч. наступнль (1498 ВО II, 

409). 
*НАСТУПЬНИКТ> ч. (2) (продовжувач діяльності 

чиєї) наступник, наслідник: Тьіе вси села, оть нась ку 
церкви Божой прьіданьїе, маеть держати господинь бо¬ 
гомолець нашь Климентьій, владьїка Луцкий и Острозский, 
и все наступьники его (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); 
ино мьі... згадавши зь пани радами нашими, тую данину 
во всюмь ему и наступьникомь, епископомь Луцкимь и 
Острозскимь, потвержаемь (Городно, 1498 АрхЮЗР 
і/VI, 3—4). 
ФОРМИ: наз. мн. наступьники (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); 

дав. мн. наступьникомь (1498 АрхЮЗР І/VI, 4). 
НАСТА, НАСТ'Ь ж. (61) (особова назва, пор. Анастасья, 

НастасїА) Настя: тЬмь ми видЬвшє єго правоую и вЬрноую 
слоужбоу до на(с)... дали єсмн ємоу и жєнЬ єго насти... 
єдно село на грабовьі(х) (Сучава, 1427 С05/. І, 196); мьі стє- 
фа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє прїидоша 
прЬ(д) нами... наши слоуги, оана ришканоу(л) и сестри 
єго, сорь и настЬ и чєрна... и продали свою правою о(т)- 
ниноу (Сучава, 1500 Собі. 3. 233—234). 
ФОРМИ: наз. одн. НастА, Насть (1470 ВО І, 152; 1471 

ВО І, 164; 1476 ВО І, 217; 1489 ВО І, 373; 1490 ВО І, 396; 
1491 ВО І, 445; 1495 ВО І, 55; 1499 ВО II, 130; 1500 С05/. 5. 
234 і т. ін.); род. одн. Насть 4 (1462 ВО І, 70; 1476 ВО І, 
211; 1490 ВО І, 437; ДГСХМ); Насти 3 (1478 ВО І, 219; 
1499 ВО II, 134, 135); дав. одн. Насти 23 (1427 Собі, і, 196; 
1479—1480 Собі. 3. 105; 1480 ВО І, 246; 1483 ВО І, 272; 
(Ж 5. 122; 1484 ВО І, 286; 1490 ВО І, 396; 1491 С05/. О. 
37; 1495 ВО II, 55; 1499 ВО II, 135 і т. ін.); Насть 1 (1489 
ВО 1, 373); ор. одн. Настею (1470 ВО І, 153; 1483 ВО І, 
269; 1484 ВО І, 285). 

*НАСУТИЧ'Ь ч. (1) (особова назва): И тьіе Токаревскіе 
рекли: мьі дей вамь не боронимь стада... паствити тамь... 
и вась дей о томь смотрЬли межи нась намЬстникь Бере- 
стейскій пань Янь Пасутичь (!), а намЬстникь Мельниц- 
кій пань Александрь (Кам’янець, 1495 АЛМ 85). 
ФОРМИ: наз. одн. їПасутнчь (1495 АЛМ 85). 
*НАСЬНЦЄНЇЄ с. (1) (цсл. насьіщєниє) Онє имати 

н а с ьі щ є н ї я див. ИМАТИ 2. 
ФОРМИ: род- одн- насьіщєнїя (XV ст. ВС 28 зв.). 

НАС'ЬЧИ дієсл. док. (2) (чого) накосити: А што єсми 
казаль сЬна насЬчи досить и на твои приєздь и на стадо 
твоє то на буцеви насЬчено его досьіть (б. м. н., 1386— 
1418 Р 35). 
ФОРМИ: інф. насЬчи (1386—1418 Р 35); дієприкм. пас. 

мин. наз. одн. с. иасьчєно (1386—1418 Р 35). 
НАСАНОВЬ прикм. (1): а на то послуси... пань навоико 

насА.новь брать дмитрь (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. насмновь (1366 В 12). 
*НАТИСКЬ ч. (3) (наполегливий вплив) тиск (2): а ни- 

коли о(т) того исного пана нашєго мл(с)тиваго влади- 
слава, кроль по(л)ского и єго намЬсткомь... о(т)стоупити 
ни одни(х) натисковь алибо намолвєнїа о(т) кого коли не 
дбаючи (Львів, 1436 Собі. II, 702); и ти(ж) ач бьі сА на(м) 
пригодила нЬкотораа пригода або нати(с)кь, бу(д) о(т) 

ко(г) то(г) бь не дай, вьіити на(м) и(с) нашєи зємли, то(г)ди 
на(м) и кнЬгини нашєи... имЬня и(х) отворєна и мЬста и(х) 
(Сучава, 1457 Собі. II, 811); 

(приневолення, примус) тиск (1): Ми пань моужило 
боучацски... па(н) бартошь боучацски... Вьізнаваємь 
симь нашимь листомь... и(ж) сь нашєи доброєи воли и роз- 
мьіслоу хотячи пана михаила канцлиря молдавско(г) 
намь братомь и приятєлємь вЬчнимь оучинити... дали єс¬ 
ми ємоу... коли би ся емоу пригодило вьіти ись зємли 
мо(л)давскоєи пєрє(д) каки(м) натискомь оу снятинЬ оу 
горо(д) мєшканє (Снятин, 1454 Р 162—163). 
ФОРМИ: наз. одн. нати(с)кь (1457 Со5^. II, 811); ор. одн. 

натискомь (1454 Р 163); род. мн. натисковь (1436 Собі. II, 
702). 
Див. ще ВТИСКЬ, *ПРИТИСКТ>. 
*НАОУКА ж. (2) (вказівка, настанова) наука: И та- 

кожь без вЬданиА и без ради и наоуки пана нашєго королм 
єго милости и Короуни ничого нє имаємь починати... але 
оу их милости наоуки и ради имаємь жадати (Сучава, 
1468 ВО II, 302). 
ФОРМИ: род. одн. наоуки (1468 ВО II, 302). 
Див. ще *НАОУЧг£НЬЄ. 
НАОУЧАТИ дієсл. недок. (2) 1. (чого) навчати (1): іо 

александрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє блгопро- 
изволи гвоминашимь блгьімь произволєниємь... и настав- 
лєниє(м) бжїємь и наоучаємь добраго сьвЬта и оучинили 
єсмьі вь за доушїє стопочивши(х) пєрєдковь наши(х) и 
па(к) и за наше здравиє (Сучава, 1453 Собі. II, 453). 

2. підмовляти, підбивати (на що) (1): А тиж слоубоуєм 
николи єго милости... противити сЬ, алибо котороую вал- 
коу и нєпрїАзнь оудилати, ани наоучати, ни явнЬ ани по¬ 
тай (Коломия, 1485 ВО II, 372). 
ФОРМИ: інф. наоучати (1485 ВО II, 372); дієприкм. пас. 

теп. наз. одн. ч. наоучаємь (1453 Собі. II, 453). 
Див. ДОУЧИТИ. 
*НАОУЧИТИ СА дієсл. док. (1) (без додатка) навчити¬ 

ся: Ниоучили(с) (і) нєкоторьі(и) лю(ди) потварью иньши(х) 
людей о моужєбоиство обьмо(л)вА(т) а длА давности алю- 
бо зашли (х) часовь нє можете А оу то вимовить (XV ст. 
ВСЗЗ). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. ! ниоучили(с) (XV ст. ВС 33). 
НАОУЧТАВ'БИШЇИ прикм. найв. ст. (1) (стч. исііуу, 

стп. исгсі^у) (гідний найвищої пошани, уваги) найбільш 
шанобливий, найпоштивіший: На которого соимоу кон- 
чанїє и дЬланїє... наоучтАвЬишїи оу бозА отець кнЬзь 
Григориє, божїєю милостїю и свАтои цєрквє Илвовскои 
архиєпископь, и також вєлєможнн панове... соуть сосла- 
ньі и налицєньї и намАнєньї (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. наоучтАвЬишїи (1467 ВО II, 297). 
*НАОУЧ'ЬНЬЄ с. (1) (цсл. наоучєниє) вказівка, на¬ 

станова: яко жадаєте через листи свои на тьіи послЬднии 
мистровьі листьі якобьі єстє мЬли о(т)писати ємоу чєрєс 
оньїи пєрвьш о(т)пись подлоугь на(о>учЬнья нашєго 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 



* НАХОДИТИ — 28 НАІІГЬ 

ФОРМИ: род. одн. на{о>уч*нья (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *НАОУКА. 
«НАХОДИТИ 1 дієсл. недок. (4) 1. входити, заходити, 

вступати (2): Которьіи на ходи (т) оу чюжїи лЬ(с) илї гай 
илї в борг (XV ст- ВС 37). 

2. (на кого) приставати (до кого) (1): О косторє(х) што(ж) 
частокро(т) находА(т) на пьяньі(и) лю(ди) вєдоутсА к игр-Ь 
а бєроуть пєнАзи на заклади (X V ст. ВС 27 з в.); 
кЬ ^ аН о ш пасНосІііі (1) див. КГВАЛ- 

томь. 
ФОРМИ: теп. З ос. оди. находи(т) 1 (XV ст. ВС 37); 

нахо(д)ть 1 (XV ст. ВС 8 зв.); З ос. мн. находм(т) (XV ст. 
ВС 27 зв.); 6аж.~ ум. сп. З ос. одн. ч. іе&Ш-Ьу... пасЬо(Ш 
(1388 ІРЬ 105). 
Див. ще *УХОДИТИ. 
*НАХОДИТИ 2 дієсл. недок. (1)0 л аскоу нахо¬ 

дити див. *ЛАСКА 1. 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. находм(т) (XV ст. ВС 28 зв.). 
Див. ще НАЙТИ1 4. 
«НАХОДИТИ СА дієсл. недок. (Г) (кому) знаходитися 

(для кого), траплятися (кому): Колі прїгожаєтсА по смрти 

оцєвє и(ж) дЬвкьі нє им'Ьючи роженоє бра(т)и изоставаю(т) 
вь имєнїи, находА(т)сА имь такимь дЬвькомь опєкальнїки 
што(ж) и(х) хотАть дЬнєзми о(т)править коли замоужь 
поидоуть аби имєнїє о(т)рималї (XV ст. СЯ 41). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. находм(т)см (XV ст. СЯ 41). 
Див. ще *НАИТИ СА. 
«НАЦЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Жаловала сА пани 

ВасилеваА Копачєвича иа пани Михайловоую Нацєвича, 
мовєчи, ижь она з ьімєнА своєго Зєлви за мост пєрєходє- 
чи, сєножати косит и попасю пасєт (Лукониця, 1478 /45 
III, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Нацєвича (1478 А5 III, 17). 
НАЦОВАА ж. (3) (особова назва): Пани НацоваА повєди- 

ла, ижь то єщо пан мой розробил и пашал (!) (Лукониця, 
1478 Л5 III, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. НацоваА (1478 АЗ III, 17). 
НАЦЬ ч. (3) (особова назва): на сюю стороноу нєт па- 

ноу Нацоу (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); А при томь бьіли 
св-Ьдоки, рада наша: отець нашь, князь Матєй... пань 
Наць, пань Ондрей Немировичь (Вільна, 1492 АЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Наць (1492 АЛМ 31); дав. одн. На¬ 

цоу (1478 АЗ III, 17). 
! НАЧАЄТЬ (НАЛАЄТЬ) див. «НАЛАЯТИ. 
* НАЧАТИ дієсл. док. (3) 1. (приступити до якоїсь 

дії) почати (1): А хотарь томоу сєлоу на имь Бєркишє- 
щєм... почєнше от блота Мьстакиноулоуи на злїи брод, 
и от толА... д(о) оустї<а> Чєрлєнои, идєжє єст блато 
МьстєкЖноул и от к^доу ис прьва начахом (Сучава, 1473 
ВО І, 183—184). 

2. (як допоміжне дієслово у складі форм майб. ч.) почати, 
бути (2): пово(д) алюбо вїноватии имєю(т) бити позвани к 
соудоу а то такимь обьічаємь и(ж) пїсарь што жалоби 
попїсоуєть... наче (!) каза(т) одно по(д)лоу(г) рАдо(в) по- 
зововь прєзь слоужєбнїка (XV ст. ВС 13—13 зв.); а хто 
би то порушиль после его живота и начнеть уступатисе 
у тую данину, да судитсе зь ньімь передь милостивимь 
Богомь (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. мн. начахом (1473 ВО 1, 184); майб. 

З ос. одн. начнеть уступатисе 1 (1444 АрхЮЗР 1 /V1, 8); 
! наче каза(т) 1 (XV ст. ВС 13 зв.). 
Див. ще *ВЬЧАТИ, ПОЧАТИ, *ПОЧАТИ СА, ПОЧИ¬ 

НАТИ, «ПОЧИНАТИ СЯ, *ОУЧАТИ. 
НАШ див. НАШЬ. 
НАШФЬч., невідм. (3) (особова назва): И оуставшє слоу- 

га наш Ил-Ь Нашфь и заплатил оуси вишєписанїи пин-Ьзи 
о у роуки Насти и оу роуки сестри єи Соф їй (Сучава, 1490 
50 І, 396). 
НАШЬ. НАШЬ. НАШ займ. (10222) 1. (множинний. 

вказує на те, що належить багатьом або стосується ба• 
гатьох, між якими є особа, яка висловлюється) наш (402): 

По бжьи нарож-Ьньи тисАча лЬ(т) и Ти ЗиИ лЬ(т) на обр-Ь- 

заньє га нашєго исоуса ха... днь коупиль пань ганько 
сварць м'Ьстичь лвовскии... в олєшка оу оу (!) малєчкови- 
ча дЬдичьство на щирку (Львів, 1368 Р 15); и на крвпость 
сєму листу наши пєчАти привісили єсмо (Берестя, 1400 
Собі. II, 618); Сє азь пань радоуль вицашпань марамоу- 
рє(ш)скьі(м) (!) и жоупань ба(н)ко... даємо відомо симь 
наши(м) листомь вьсЬкомоу кто посмотрить на сєсь листь 

(Сігет, 1404 ГМ)\ и боуди ємоу клАтва о(т) ба оца и сна и 

ста(г) дха и о(т) прч(с)тьіА вл(д)чцА нашєа бца и при(с)дви 

мрїа (Київ, 1446 Р 154); и на св^домость (так.— Прим. 

вид.) сє(г) ншє(г) листа пєчяти нашЬ соу(т) прив-Ьшєни 
(Снятин, 1454 Р 163); Асє я князь (!) Олександре Сонкгоуш- 
ковичь, а кнАзь Михайло Сонкгоушковичь подилилис (!) 
єсмо отчизпою нашою (ХвалимичІ, 1475 А5 III, 14); А сє 
я кнАз Михайло и кнАз Костєнтин Ивановнч(и) Остроз- 
ски(и) записиваєм п(а>ни Енковой Чаплича пани ТатАнє 
им-Ьнє своє Межи рече подлуг отца н(а>ш(о>го данА (Луцьк, 
1487 АЗ І, 86); и они поводили пєрє(д) нами што(ж) дє(и) 
о(т)ци наши мели о то(м) право со о(т)цє(м) єго пєрє(д) 
пано(м) ивано(м) вАжєвичо(м) (Вільна, 1495 ВК)\ па(к) 
кто сЬ покоуси(т) пороушити того... нашєго дааиїА и по- 

твьрж(д)єнїА, таковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба и спса 

нашєго, іу ха (Ясси, 1500 Собі. 3. 231). 
2. (шанобливий, вказує на те, що належить або має від¬ 

ношення до особи оповідача — представника верхівки фео¬ 
дального суспільства) наш (9814): Я Любаргь Кгедемино- 
вичь... записаль есми и даль село своє Рожьісче... собор- 
ной церкви у Луцку... проти вь островов нашихь (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1—2); то все єсмо потвердили, непо¬ 
рушно на в’Ькьі слуз'Ь нашому вірному ходкови бибєлскому 
(Судомир, 1361 А02. 6); Мьі кнА(з) литовьскии кнА(з) олєк- 
саньдро корьАтовичь... чинимь св-Ьдочно своимь листомь... 
што жь бьіль брать нашь кнА(з) юрьии корьАтови(ч) при- 

даль млинь кь цркви. . оу смотричи то и мьі... потвєржи- 
ваємь того своимь листомь (Смотрич, 1375 Р 20); А сє я 
Фєбрунь воєвода пєрємьішльскии познавамь то нашимь 
листь (!) (Перемишль, 1391 Р 45); а на то дали єсмьі свои 
листь и нашю печать привісили (Коломия, 1398 Р 57); 
а сє я пань мацина... осв-Ьдчаю ть тьімь листомь... ажє 
пришєдь прєдь наше обличьє на имА ходоро шидловскьш... 
и продаль пану клюсови свою дЬднину (Львів, 1400 Р 
60—61); а то сА дйяло в нашомь двор-Ь в зоудєчєв-Ь (Зуде- 
чів, 1421 Р 96); а на потвєржєнє того н<а>шого жалова- 
нА... пєчат н<а)шу вєлєли єсмо привєсити к сєму н(а>- 
шомоу листоу (Київ, 1437 АЗ І, 34); А по нашим жє живо¬ 
ти, кто боудєть господарь нашєи зємли молдавскои... тогь 
щоби имь нє пороушиль нашєго даанїє и потврждєнїє 
(Сучава, 1484 Ви І, 279); А на потверженіе вьішей пи- 
санихь р-Ьчей и печать нашу кь сєму листу привісили ес- 
мо (Вільна, 1492 АЛМ 31); мьі Стєфан воєвода ... знаме¬ 
нито чиним ис сим листом нашим... ожє прїидоша прАд 
нами... слоуга наш Сима БєнА и сестра єго Моуша... и 
продали свою правоую отниноу (Ясси, 1500 ВО II, 175); 
головою нашєю (1) див. ГОЛОВА; наша ми* 
лость (1) див. МИЛОСТЬ 2; ис нашимь жи¬ 
во томь (1) див. *ЖИВОТЬ 

3. (у знач, іменника с. р.) (належне нам) наше (1): а 
што межи твоє'Ь зємлЬ суть кнА(ж)ниА волости давали ви¬ 
ходь б'Ьлои ордЬ то намь наше дайте (б. м. н., 1392—-1393 
РФВ 170); 

(у множині) (воїни даної держави на противагу ворожим 
воїнам) наші (2): І рохгіі гаї і осі НопнІка, ргусЬосШі Ьуіі 
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к Кіескц і ВоЬ пазгугп ротоЬІ, роЬПі ісЬ (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. наші, наш 400 (1322 АрхЮЗР 

І/VI, 3; 1361 АСІ 6; 1389 РЕА І, 26; 1393 Собі, і, 13; 
1401 АкВАК III, 2; 1411 Собі, і, 84; 1446 А5 III, 5; 1466 
ВО І, 95; 1489 РИБ 437; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); нашь 
ПО (1375 Р 20; 1395 Собі. II, 610; 1411 Собі. II, 638; 1433 
Р 123; 1451 Р 159; 1468 ВО II, 305; 1475 А5 І, 70; 1487 
АЗ І, 239; XV ст. ВС 12 зв.; 1500 Собі. 3. 230 і т. ін.); 
иа(ш) 98 (1421 Собі. І, 142; 1434 Р 129; 1446 Р 152; 1452 
Сох*. II, 760; 1460 Собі. 3. 33; 1470 0/Я«<4» 522; 1483 
Собі. 3. 121; 1490 Собі. 8. 140; 1497 ПМХ; 1500 Собі. 3. 
234 і т. ін.); І наше 2 (1452 Собі. II, 431; 1495 ВО II, 40); 
І нашь 1 (1458 ВО І, 18); ! наши 1 (1458 Мік. Оос. 121); 
І на(с) 2 (1449 Собі. II, 378); род. одн. ч., с. нашєго, нашє(г), 

ншего, ЇГшє(г) 1318 (1322 АрхЮЗР іЛ/І, 3; 1361 АСІ 6; 
1368 Р 15; 1386 Р ЗО; 1400 Собі. II, 617; 1425 Собі. І, 169; 
1445 Р 150; 1454 Р 163; 1468 ВО І, 128; 1484 ВО І, 279; 
1495 ВО II, 64; 1500 ВО II, 175; Собі. 5.23! і т. ін.); нашого, 
нашо(г) н<а>ш<о)го 122 (1322 АрхЮЗР М\\, 2; 1388 
2РБ 107; 1401 АкВАК ПІ, 2; 1430 ГВКЛ 7; 1437 АЗ І, 
34; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1487 
АМЛ; Л5 І, 86; 1496 ВО II, 402; бл. 1500 АСД II, № 4 
іт. ін.); на(ш)го, ншго 3 (1400 Р 62; 1452 Собі. II, 462; 1453 
Собі. II, 462); нашега 2 ( 1462 Собі. О. II; 1491 ВО І, 445); 
нашиго 1 (1495 Собі. 3. 194); нашого 1 (1448 Собі. II, 734); 
І наго 1 (1472 ДГСВМ); 1 наше 7 (1403 ДГАА; Я5 338; 
1436 0/р«А» 469; 1438 Собі. II, 26; 1460 0/Я«Л» 515; 
1476 ВО І, 217; 1486 ОС 144); ! нашо 1 (1451 Р 159); зам. 
внах. нашєго дааниє 1 (1479 ВО І, 222); зам. місц. при отці 

нашєго 1 (1455 Сох/.ПІ, 772); дав. одн. ч., с. нашємоу, ншє- 
моу, нашєм(оу) 1478 (1386 Р ЗО; 1400 Собі, і, 37; 1415 Р 
87; 1425 Собі, і, 174; 1433 ЗНТШ СХХУІ, 139; 1445 Р 151; 
1457 ВО І, 4; 1478 АЗ І, 76; 1491 ВО І, 467; 1500 ВО II, 
174 і т. ін.); нашомоу, нашому, н<а>шомоу 119 (1361 АСІ 6; 
1388 2РБ 105; 1401 АкВАК ПІ, 2; 1410 АкВАК XI, 5; 
1430 АрхЮЗР 8/\М, 8; 1437 Л5 І, 34; 1442 Собі. II, 716; 
1459 ЗНТШ XI, 13; 1470 АЗ І, 65; 1487 АМЛ; 1500 АЛМ 
вип. 2, 59 і т. ін.); нашмоу, н(ш)моу, ншмоу 23 (1447 Собі. 
II, 289; 1448 0/Я«Л» 491; Собі. II, 741; 1449 Собі. II, 744; 
1453 0/Р«Л» 503; Собі. II, 459; 1455 Собі. II, 554, 564; 

1456 Собі. II, 578; 1457 Собі. II, 809); нашє(м), ншє(м) 5 
(1400 Р 62; 1404 Р 70; 1424 Р 100; 1456 ГПХМ; 1465 
ДГСОС); пахгітп 2 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3, 4); нашьму 1 
(1445 СРК); нашімоу 1 (1448 Собі. II, 738); ! пакети 1 
(1395 ОБ 166); нашн(м) 1 (1457 Собі. II, 810); І наше 1 (1424 
Собі, і, 162); зам. род. одн. ч. до нашєму живота 1 (1435 
Собі. II, 679); зам. внах. одн. ж. нашєму печать привесити 
1 (1468 ВО І, 126); зам. знах. множ, нашєму пєчати привє- 
сити 1 (1459 Собі. 8. 22); зам. ор. одн. ч. слоугою нашємоу 
І (1479 ВО І, 223); знах. одн. ч. наші, наш 73 (1322 
АрхЮЗР іАП, 2; 1401 АкВАК III, 2; 1434 Собі. II, 668; 
1444 А5 І, 42; 1453 ОїЯ«/Ь 503; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1471 
ВО І, 158; 1489 РИБ 431; 1492 Л5 III, 23; 1499 АЗ І, 117 
іт. ін.); нашь 29 (1392—1393 РФВ 171; 1401 Р 66; 1411 Р 77; 
1433 Р 124; 1433—1443 АРМ; 1455 Собі. II, 771; 1470 
ВО І, 140; 1475 /45 І, 70; 1488 ВО І, 347; 1499 АЗ І, 117 
іт. ін.); на(ш) 29 (1388 Р 37; 1437 О/Я № 8; 1447 Собі. II, 
288; 1454 Собі. II, 508; 1459 Р 174; 1463 Собі. 3. 45; 1471 
ДГСМПБ; 1488 ДГСВМЩ; XV ст. ВС 17; 1500 Собі. 3. 
230 і т. ін.); нашєго, нашє(г) 33 (1377 Р 24; 1386 Р ЗО; 1395 
Собі. II, 609; 1411 Собі. II, 638; 1430 Р 116; 1445 Собі. II, 
726; 1455 Собі. II, 564; 1468 ВО II, 302; 1488 ДГСВМЩ-, 
1490 ВО І, 421 і т. ін.); нашого 21 (1442 Собі. II, 716; 1487 
АЗ І, 240; 1494 АЛМ 54; 1495 АЛМ 84; 1496 ПДСВВ; 
1498 ВО II, 409; XV ст. СГЧА; 1499 ВО II, 447; 450; ВФ); 
Зам. знах. одн. ж. пєчат наші (наш) привісити 15 (1435 
Собі. II, 680; 1441 0/Я«/4> 477; 1448 Собі. II, 356; 1453 

Собі. II, 446; 1458 ВО II, 263; 1464 ВО І, 84; 1467 Мік. 
Оос. 126; 1470 ВО І, 148; 1479 ПГВСА; 1493 ВО II, 6 і 
т. ін.); да оутврідїм наші (наш, на(ш) цріковь 4 (1455 
Собі. II, 531, 564; 1457 ВО І, 4; 1458 ВО І, 6); ор. одн. ч., с. 
нашимі, нашимь, нашим, паагіш, наши(м) 771 (1322 
АрхЮЗР 1Л/І, 3; 1377 Р 24; 1391 Р 45; 1404 ГМ; Р 70; 
1414 Р 85; 1426 Собі, і, 178; 1445 АкЮЗР І, 17; 1465 
0/Я«/Ь 518; 1487 АЗ І, 87; 1500 АЛМ внп. 2, 58; ВО II, 
175 і т. ін.); нашьімі, нашим, наши(м) 29 (1403 ДГАА; 
1420 45 І. 25: 1444 0/Я«А» 481: 1454 Р 152: 1460 ВО II. 
269; 1464 ВО І, 85; 1467 ВО І, 122; 1494 ВО II, 387; 1496 
ВО II, 402; 1499 ВО 1-І, 449 і т. ін.); нашємі, нашємь, 
нашєм, нашє(м) 8 (1439 Собі. II, 51, 61; 1448 Собі. II, 305; 
1452 Собі. II, 431; 1459 Собі. 3. 21; 1462 ВО І, 70; 1463 
ВОІІ, 295; 1470 ВО І, 147); ! пахут 1 (1395 СЬ 166); місц. 
одн. ч.. с. по іоу. в. поні нашємі. нашємь. нашєм. нашє/мї 
310 (1392 Собі, і, 8; 1400 0/Я«Л» 433; 1413 Р 84; 1427 Собі. 
І, 194; 1445 Собі. II, 212; 1453 Собі. II, 454; 1467 ВО І, 
119; 1488 ВО І, 362; 1495 ВО II, 43; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); 
по (вь) нашимі, нашимь, нашим, наши(м) 51 (1428 Собі. 
I, 207; 1438 Собі. II, 8; 1445 Собі. II, 726; 1453 Собі. II, 
446; 1468 ВО І, 126; 1475 ВО І, 206; 1484 ВО І, 279; 1490 
ВО І, 392; 1495 ВО II, 49; 1500 Собі. 8. 234 і т. ін.); 
ві (в, у, по, при) нашомь, нашо(м) 28 (1388 2Р0 103; 1407 
АрхЮЗР 8/1, 3; 1415 Р 87; 1421 Р 96; 1428 Собі. І, 202; 
1438 Р 140, 141; 1449 Собі. II, 392; 1487 АМЛ; 1496 ВО 
II, 405; 1499 АСД VI, 3 і т. ін.); 1 иг паями 1 (1395 СЬ 166); 
оу нашюмі 1 (1407 Р 72); кл. ф. наш 1 (1476 ВО І, 211); 
наз. одн. с. нашо 5 (1487 АМЛ; РИБ 227; 1488 РИБ 222; 
1489 АМВ; 1498 АЛРГ 82); наше 3 (1433 Р 125; 1457 
Собі. II, 811; 1484 ДМ); род. одн. с. зам. знах. за нашєго 
здравїє (1446 Собі. II, 270); знах. одн. с. наше, наш(є), 

ншє, ншє 163 (1322 АрхЮЗР І/VI, 2; 1361 АСІ 6; 1391 Р 45; 
1392—1393 РФВ 170; 1400 Р 60; 1408 АкЮЗР І, 6; 1415 Собі. 
І, 122; 1443 Собі. II, 126; 1466 ВО 1,106; 1484 РИБ 351; 1500 
Собі. 8. 230 і т. ін.); нашо 18 (1388 2РБ 105; 1420 /45 1, 25; 
1457 Р 165; 1487 АМЛ; РИБ 226, 227; 1488 РИБ 222; 1489 
АМВ; 1496 ВОІІ, 405; 1498 АЛРГ 82); нашое І (1322 
АрхЮЗР І/VI. 21: наз. одн. ж. наша, н<а)ша 84 П388 Р 
37; 1407 Собі, і,' 57; 1419 0/Я«Л» 444; 1430 АрхЮЗР 
8/ІУ, 8; 1442 Собі. II, 717; 1451 /15 І, 44; 1462 ВО II, 289; 
1481 ВО І, 258; 1492 АЛМ 31; 1499 /15 І, 118 і т. ін.); 
нашА 2 (1446 Р 154; 1447 Собі. II 732); І наше 1 (1466 ВО 
I, 96); зам. знах. одн. с. за наша здравїє 2 (1447 Собі. II, 
288; 1459 ВО І, 34); нєпороушил наша добро данїє 1 (1458 
Мік. Оос. 123); род. одн. ж. нашєи, нашєї, нашє(н) 538 
(1393 Собі, і, 14; 1407 Р 72; 1423 Собі, і, 157; 1438 0/Я«/4» 
472; 1445 0/Я«/4» 483; 1452 Собі. II, 422; 1470 ВО І, 140; 
1484 ВО І, 279; 1487 /45 І, 241; 1495 ВО II, 90; 1500 АСД 
II, № 3 і т. ін.); нашоє, н(а>шоє, па$го)е 29 (1322 АрхЮЗР 
1Л/І, 2; 1388 2РБ 104; 1410 АкВАК XI, 5; 1438 Р 140; 
1442 Собі. II, 719; 1459 Р 172; 1463 /15 І, 55; 1489 РИБ 
433; 1495 АЛРГ 55; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); нашєА, 
няшея 19 (1403 ДГАА; 1443 Собі. II, 126; 1448 Собі. II, 
734: 1459 ВО І, 34; 1465 0/Р«Л» 518; 1470 ВО І, 150; 1479 
ОС 140; 1482 ВО І, 263; 1488 ВО І, 347; 1490 ОС 
146 і т. ін.); нашон, нашо(и) 10 (1403 ДГ А А; 1408 Собі. II, 
631; 1422 О/Я їі§. 35; 1423 Собі, і, 154; 1425 Собі, і, 173; 
1462 ВО II, 284, 285; 1471 ДГСМПБ); иашєлі, нашлл 10 
(1455 Собі. II, 525, 531, 564; 1457 ВО І, 4; 1458 ВО І, 6, 8; 
1462 ВО І, 70; 1476 ВО І, 211, 215, 216); наше* 4 (1392— 
1393 РФВ 170; 1395 Собі. II, 612, 613; 1448 Собі. II, 738); 
нашєє 4 (1446 Р 154; XV ст. ВС 12 зв., 38 зв.; 1499 АСД 
VI, 3); нашїи 2 (1472 Собі. О. 27; 1491 ВО І, 452); нашєа 
2 (1446 Р 154; 1462 Собі. О. 10); нашої 1 (1442 Собі. II, 
716); паагуіе 1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); ! нашєм 2 (1490 
ОС 147; 1493 СУО 6); 1 наше 3 (1448 Собі. II, 733; 1458 
Мік. Оос. 121; 1491 ВО І, 492); наши 2 (1448 Собі. II, 305; 
1462 ВО II, 293); нашА 1 (1443 ПГСММ); нашл 1 (1443 
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ДГСПМН); ! намьи 1 (1443 Собі. її, 156); зам. знах. одн. 
ж. прє (!) нашєи... потрєбизносгь 1 (1439 Сові, II, 714); 
зам. знах. одн. с. за здоровіє нашєи 1 (1441 0/Р«А» 477); 
зам. ор. одн. ж. нашєи мл(с)тїю 3 (1442 Сові. II, 101; 1448 
Сові. її, 305; 1497 80 II, ІІ 2); зам. род. мн. от нашєи діти 
1 (1468 ВО І, 126); дав. одн. ж. нашєи 62 (1399 Р 59; 1408 
АкЮЗР 1, 6; 1421 Сові. І, 142; 1433 Р 121; 1447 Сові. II, 
282; 1455 Сові. II, 774; 1471 0/Р«А» 527; 1481 ВО І, 248; 
1491 ВО І, 464; 1499 ВО II, 419, 420 і т. ін.); нашои, на- 
шоґн? 12 П403 ДГАА\ 1421 Сові. І, 142; 1433 ЗИТШ 
ЬХХ'УІ, 139; Р 121; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 19; 1462 ВО II, 
285; 1471 0/Р«А» 527; 1492 АЗ III, 23; ХУ ст. ВС 38 зв.; 
1498 ВО II, 413; 1499 8Ф); нашій 1 (1448 Сові. II, 734); 
нашій 2 (1490 ОС 148; 1491 ВО 1, 473); знах. одн. ж. нашоу, 

нашу, ншоу, на(ш)у, н(а)шу, пазсЬи 511 (1322 АрхЮЗР 
І/УІ, 2; 1361 АСІ 6; 1395 СІ 166; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 
1425 Сові. І, 169; 1437 АЗ І, 34; 1443 Р 145; 1459 Р 174; 
1482 ВО І, 261; 1492 АЛМ 31; 1500 ВО II, 176 і т. ін.); 
нашю, н(ш)ю 62 (1377 Р 24; 1392 Сові. І, 8; 1398 Р 57; 
1400 Р 62; 1412 Р 81; 1433 Р 119; 1442 Сові. II, 719; 1451 
Р 157; 1466 0/Р«А» 519; 1485 60 II, 372; 1499 60 II, 425 
і т. ін.); нашую, пакгиіи 5 (1410 АкВАД XI, 5; 1433 
ЗИТШ ЬХХУІ, 139, 140, 141); нашїоу 1 (М42 Сові. II, 
716); паки 1 (1395 СІ 166); ! намоу 2 (1493 Сові. 3. 175; 
1500 Сові. 3. 231); ! ну 1 (1471 ДГСМПБ)\ ор. одн. ж. на¬ 
цією 283 (1361 АСІ 6; 1377 Р 24; 1393 Сові. II, 607; 1401 Р 
66; !422 Р 98; 1445 Сові. II, 725; 1458 ВО 1, 24; 1479 ВО І, 
226; 1495 РИБ 620; 1499 ВО II, 423 і т. ін.); нашою 45 
(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1388 1РІ 106; 1407 Сові. II, 629; 
1430 АрхЮЗР 8/І1І, 8; 1442 Сові. II, 716; 1450 ЗИТШ XI, 
7; 1459 АрхЮЗР 8/1У, 18; 1475 АЗ III, 14; 1489 РИБ 432; 
1499 ВФ І т. ін.); нашєА 15 (1443 ПГСММ\ 1448 Сові. II, 
365; 1486 ОС 144; 1487 ВО І, 310; 1488 ВО І, 342; 
ДГСВММ\ 1489 ВО І, 377; 1490 ВО І, 419; 1492 ВО І, 
509; 1499 60 II, 147 і т. ін.); нашію 3 (1448 Сові. II, 734, 
738); нашєя 2 (1444 Сові. II, 207; 1451 ДГШХ)\ наше* 2 
(1443 ДГСПМН\ 1447 Сові. II, 288); нашїА 2 (1491 60 І, 
452, 473); нашїю 1 (1472 Сові. О. 26); нашью 1 (1409 Р 74); 
зам. род. одн. ж. до нашєю зємли^І (1449 Сові. II, 743); 
господарем нашєю зємли 1 (1460 Сок/. 5. 41); зам. знах. 
одн. ж. оу нашєю землю 1 (1438 Сові. II, 7); місц. одн. ж. 
оу (в, прн, по) нашєи, нашє(и) 355 (1388 Р 37; 1400 О/Р«А» 
433; 1419 0/Р«Л» 444; 1434 Сові. II, 670; 1453 Сові. II, 766; 
1467 60 І, 117; 1479 60 II, 352; 1485 60 II, 372; 1495 
ВО II, 39; 1499 60 II, 443 і т. ін.); вь (в, оу, на, при, по) 

нашои, ншои, пакго] 31 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1388 7,РЬ 
104; 1408 АкЮЗР 1, 6; 1423 Сові. 1, 154; 1433 Р 123; 1442 
Сові. II, 719; 1454 Р 163; 1478 ЗРМ\ 1487 /45 1,240; 1499 
Л5 І, 118 і т. ін.); оу нашии, нашій 5 (1393 Сові. І, 13; 1432 
Сові. 1,330; 1443 Сові. II, 160; 1459 Сові. 3. 21; 1490 ОС 148); 
при нашєі І (1407 Сові. II, 629); ! при (оу) наше 2 (1449 
Сові. II, 386; 1457 Сок/. II, 811); ! оу наши 2 (1428 Сові. І, 
209; 1439 Сові. II, 62); ! оу нашо 1 (XV ст. ВС 39); зам. 
місц. одн. ч. по нашє(и) животі 1 (1491 Сові. 5. 157); наз, 
мн. наши 19 (1409 Сові. І, 70; 1411 Р 77; 1442 Сові. II, 719; 
1453 Сові. II, 765; 1470 60 І, 150; 1481 ВО І, 257; 1485 60 
II, 371; 149М5 І, 97; 1495 АЛМ 85; 1499 60 II, 420 і т. ін.); 
пакху, нашьі 2 (1433 ЗИТШ ГХХУІ, 141; 1495 РИБ 
601); наше 1 (1436 Сові. II, 698); ! нашо А 1 (1448 Сок/. II, 
738); зам. род. мн. от дітей наши 4 (1438 Сові. II, 8; 1483 
Сові. 5. 122; 1490 ОС 149); наз. мн. ч. наши, наш<и> 228 
(1392—1393 РФВ 170; 1404 Сові. II, 625; 1424 Сові. її, 
956; 1433 Р 123; 1446 Р 154; 1452 Сові. II, 422; 1465 АкВАК 
III, 4; 1471 60 І, 164; 1491 АЗ І, 94; 1500 60 II, 175 і 
т. ін.); нашьі, пакгу 15 (1436 Сові. II, 707; 1442 Сові. II, 716; 
1465 01 176; 1487 РИБ 226; 1492—1493 ПВФЧ; 1493 
ОПВВ 152; ПОСВВ 152; 1494 ВО II, 387; 1495 ВК; 1496 
ВО II, 407 і т. ін.); наше 4 (1460 60 І, 41; 1490 60 І, 392; 
І491 60 І, 451; 1495 60 II, 40); нашА 1 (1415 Созі. І. 121); 

нашїи 1 (1491 60 І, 473); зам. род. мн. віра боярь иаши 
2 (1456 0/р«Д» 511; 1472 Сові. 5. 88); наз. мн. ж. наші 
3 (1433 Р 123; 1434 Сові. II, 666; 1454 Р 163); наши 3 (1436 
Сові. II, 702; XV ст. ВС 29 зв.; 1495 АЛМ 85); нашьі 1 
(1442 Сові. II, 716); ! на 1 (XV ст. СЯ 39 зв.); наз. мн. с. 
нашн (1498 АЛРГ 83); род. мн. нашихь, нашихь, наших, 
пакгісН, наши(х) 1564 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1388 2РІ 
105; 1393 Сові. І, 14; 1408 АкЮЗР І, 6; 1415 Сові. І, 122; 
1433 Р 124; 1453 Сові. II, 472; 1471 0/р«/4» 525; 1482 А5 
I, 79; 1500 60 II, 175 і т. ін.); нашьіхь, нашихь, наших, 
пакгусН, наши(х) 29 (1436 Сові. II, 460; 1457 60 І, 4; !460 
Сові. 3. 34; 1462 60 І, 63; 1464 60 І, 86; 1465 01 !76; 
1466 ВО І, 106; 1495 8УИЗД; 1496 60 II, 402, 405 і т. ін.); 

нашиихь, ншьіи(х) 2 (1444 0/р«А» 481); нашєхь 1 (1407 
Сові. І, 57); ! нами(х) 1 (1454 Сові. II, 509); зам. род. одн. 
ж. г(с)прь нашїи(х) зємли і (1448 О/р № 10 а); зам. наз. 
мн. ч. и вьси наши(х) болірє 1 (1467 Сові. 3. 69); гдє... 
прєдєдовє наши(х) лєжа(т) 1 (1490 ОС 147); дав. мн. на- 
шимь, нашимь, нашїмь, нашим, наши(м) 199 (1376 Р 22; 
1389 РЕА І, 26; 1399 Р 59; 1415 Сові. І, 116; 1432 Сок/. І 
327; 1448^Р 148; 1451 ЗИТШ XI, 10; 1463 ВО II, 295; 1491 
60 І, 445; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); нашимь, нашим, на- 
шьі(м), пакгуш 14 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1433 ЗИТШ 
ЬХХУІ, 141; 1492—1493 ПВФЧ; 1493 ПОСВВ 151 зв.; 
1495 РИБ 601; 1496 60 II, 405; ПДСВВ; 1498 60 II, 412; 
1499 РИБ 776; 1500 АСО II № 3); 1 пакуш 4 (1395 01 166); 
зам. род. мн. віра болір нашим, віра... наши(м) бомри 
вєлики(х) и мали(х), віра... боАри нашє(м) вєлики(х) 
и мали(х) 3 (1458 0/Р«А» 513; 1472 Сові. О. 26; 1492 60 І, 
506); знах. мн. наши, н(а)шн 9 (1435 Сочі. 5.ІІ, 687; 1436 
Сові. II, 698; 1491 60 І, 473; 1496 ПЧФГ\ 1497 /45 І, 112; 
1499 ВО II, 419, 420, 422); наши 1 (1498 60 II, 413); на- 
шнхь, наших 3 (1433—1443 АРМ\ 1485 60 II, 371; 1499 
60 її, 420); знах. мн. ч. нашн ЗО (1392—1393 РФВ 170; 
1402 Сові. II, 62!; 1432 Сові. І, 327; 1442 Сок*. II, 719; 
1457 Сові. II, 810; 1466 0/Р«А» 519; 1473 ВО І, 181; 1495 
АЛМ 83; 1498 АЛМ 169; 1500 ЗО 7 і т. ін.); нашихь, на¬ 
ших, наши(х) 13 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1395 Сові. II, 613; 
1423 0/Р«А» 447; 1436 Сові. II, 697; 1458 ВО І, 20; 1462 
60 II, 284; 1485 60 II, 371; XV ст; ВС 14, 14 зв.; 1499 ВО 
II, 420 і т. ін.); нашихь, наши(х), нши(х) 5 (1492—1493 
ПВФЧ; 1493 ОПВВ 152; 1496 ПДСВВ); наши, пакгу 
З (1395 0Ь 166; 1442 Сові. II, 716; 1493 ОПВВ 152 зв.); 
наші 3 (1403 ДГМ; 1433 Р 124; 1435 Сові. І, 454); наше 1 
(1411 Сові. II, 537); знах. мн. ж. нашн 21 (1388 Р 42; 1392— 
1393 РФВ 170; 1400 Сові. II, 618; 1411 Сові. II, 637, 638; 
1421 Сові. І, 143; 1448 О/Р «А» 491; 1462 60 II, 290; 1472 
80 І, 170; 1495 АЛМ 85; 1499 60 II, 426 і т. ін.); наши, 
пакгу 4 (1433 ЗИТШ ІХХVI, 141; 1442 Со5*. II, 717; 1496 
60 II, 402; 1498 60 II, 412); наші 4 (1388 Р 39; 1398 Сові. 
II, 608; 1393 Сові. II, 613; 1435 Сові. II, 689); нашм 3 (1462 
60 І, 70; 1476 60 І, 211, 217); наше 1 (1491 60 І, 453); 
наша 1 (1476 60 І, 215); нашиє 1 (1496 ПДВДА 60); на- 
ши(х) 1 (1459 Р 174); нашєи 2 (1436 Сові. II, 697; 1457 
Сові. II, 809); зам. знах. одн. ж. нашн печать 1 (1433 Сові. 
II, 651); знах. мн. с. наши 5 (2-а пол. XV ст. С/7С; 1488 
ДГСПМ\ 1498 АЛРГ 83; 1500 60 II, 173); наша 4 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1408 АкЮЗР І, 6; 1453 Сові. II, 496; 
1476 60 І, 211); нашм 2 (1476 80 І, 211, 215); наши 1 
(1489 АМВ)\ зам. знах. одн. с. наши ниє(дание) 1 (1439 
Сові. II, 32); ор. мн. нашими, нашим?, пакгіші, нашн(м) 
433 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1388 1РІ 103; 1393 Сові. II, 
607; 1411 Сові. II, 637; 1433 Р 121; 1451 Р 156; 1478 80 І, 
219; 1492 АЛМ ЗО; 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 4; 1500 60 II, 
175 і т. ін.); нашими ЗО (1457 80 II, 257; 1491 Сові. 3. 156; 
1492 80 1, 505, 506; 1495 80 II, 55; ПГВСР; 1497 80 II, 

108; 1499 80 II, 130 і т. ін.); нашими, ншьіми 16 (1442 
Сок*. II, 716; 1451 ДГШХ; 1492—1493 ПВФЧ; 1496 80 
II, 401, 402, 403, 405, 407; ПДСВВ; 1498 60 II, 409); на- 
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шеми 10 (1458 МіН. Оос. 121; 1479 ВО І, 221; 1486 ВО 1, 
289, 290; 1489 Сові. 3. 133; 1491 ВО І, 451; 1493 ВИ II, 19; 
1495 ВО II, 40, 41); пазгуту 2 (1465 ОВ 176); ! наши 4 
(1449 Сові. II, 747; 1452 Р 161; 1473 ВО І, 186; 1499 ВО II, 
153);! нами 1 (1452 Р 161); місц. мн. оу (во, на,по) нашихь, 
наших, наши(х) 24 (1399 Р 59; 1408 Собі. II, 630; 1421 Собі. 
І, 142; 1434 Собі. II, 668; 1453 Собі. II, 461; 1460 ВО II, 273; 
1462 ВО II, 292; 1488 ВО І, 345; XV ст. СЯ 41 зв.; 1491 
ВО І, 452 і т. ін.); на (о) нашьі(х), пазгусЬ 2 (1433 ЗНТШ 
ІХХУІ, 140; 1495 ВМЗД); зам. місц. одн. по наши(х) 
животи 1 (1446 Собі. II, 248); знах. де. нашьі (1454 Р 163). 

*НАЩАДОКЬ ч. (1) нащадок, потомок: а тако єсмо 
єму дали ему и єго дЬтє(м) и єго нащадко(м) и єго намЬ- 
стко(м) тото пєрво рє(ч)ноє село (б. м. н., 1424 Р 99). 
ФОРМИ: дав. мн. нащадко(м) (1424 Р 99). 
Див. ще *СЬШАЦОКЬ. 
*НАЯСНЄИШИИ див. НАИЯСН'БИШЇИ 
НАЯСНЄИШЇИ див. НАИЯСНЯИЧІЇИ. 
*Н АЯСН'ЬИШИИ див. НАИЯСН'Ь ИІІІЇИ. 
*НААВЛАТИ дієсл. недок. (1) (о чім) заявляти (про що): 

а которьіижь то листьі и записьі хочемь им-Ьти вь оусЬхь 
рЬчє(х) и члонкохь, што оу томь ЛИСТЬ записаньг и оуло- 
жєньї... и о том наАвлАючи и досвЬдчаючи тьімьто нашимь 
симь листомь на в'Ьчньїи часьі моцнЬ держати и ховати ігЬр- 
но (Сучава, 1439 Сові. II, 712—713). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. наАвлАючи (1439 Собі. II, 713). 
*НААСНЄИШИИ див НАИЯСН'БИШЇИ. 
*НААСН'6ИШИИ див. НАИЯСН'ЬИШЇИ. 
НЄ, Н'Ь, НЬ част. (1959) І. (заперечує присудок або 

другорядні члени речення) не (1952) 1. (заперечує присудок 
у простому або складнопідрядному реченні, головному або 
підрядному) (1628): а) (у реченні без іншого заперечення) 
(1100): своимь тивуномь приказуемь судовь церковьньїхь 
ие судити, ибо мирскимь не просчено оть закона Божьія 
доступоватьіся вь тьіе радьі (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/VI, 3); 

а тому мунастьірєви нє о(т)лучАтисА о(т) стго ивана оу 
вЬки (Перемишль, 1378 Р 26); а у чєрновци возьї нє стрА- 
сти (Сучава, 1408 Собі. II, 632); па(н) ивашко дЬдошицкии 
нє могль очистити листовь своихь (Зудечів, 1413 Р 83); 
а то есми продаль для частое службьі господарское и для 
того, што мнЬ не отчьіна, але набьіте (Володимир, 1440— 
1492 АкЮЗР II, 105); и нє имаємь ти(х) мимошо(д)ши(х) 
дбль и мєрзАчо(к) помина(т) на вбки (Самбір, 1459—1460 

ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); а члвкь новьі(и) єщо воли нє 
вьісєдє(л) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91); Ино тоть листь отца 
нашого в животе не засталь (Вільна, 1493 АЛРГ 55—56); 
а по нашємь животА, кто боудє(т) г(с)п(д)рь нашєи зєм- 
ли... то(т) бьі нєпороушил (зіс.— Прим, вид.) нашєго да¬ 
вні А и потвьрж(д)єнїА (Ясси, 1500 Собі. 5. 231); 

б)( у реченні з іншим запереченням) (528): а по семь не- 
надобе вступоватись ни детемь моимь, ни внучатомь 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); иє блюдитє сА ничєго 
(б. м. н., п. 1341 Р 2); А не вступатисе вь тьіе дЬла и иншому 
никому (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а нє имают сА южє 
ото никдьі оупоминати нЬжли имають їуЬчноє молчАниє иа 
втЬкьі (Львів, 1421 Р 94); для вечистого знаку паль забьітьі 
казали есмо и тую границю скончьіли, и, штобьі ее никто 
не иарушиль, заруку на Господара его милостьі... заложи- 
льі (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9); а тотїє вози да нє имаю(т) 
дати мита нигдє (Сучава, 1454 Собі. II, 513); так єсми єму 
продал, ажєт нихто з ближних моих... нє мают в то сА 
вступовати (Берестя, 1466 А5 І, 62); ино таА земля много 
леть залєгла поуста ничого с нєє нє хоживало (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 93); а вь той кл"Ьти скарбу не било ничого 
(Вільна, 1498 АЛМ 163); и никоторьіхь пошлинь намь 
на тьіхь людехь не брати, ни служби имь никоторой не зна¬ 
ти (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 

2. (заперечує інші члени речення) (227) а) (у реченні без 
іншого заперечення) (37): тєжь то изволи(л) єсмьі єму... гж 

бьі коли цЬкотораА пригода єму ста(л) тогди има то село 
зам-Ьни(т) продати тако доброму Ако и самь што би могль 
намь с того службу написаную служи(т)... нє омєшкаА 
(Львів, 1399 Р 59); и присАгли єсми и записали сА вЬрно 
служити а нє о(т)ступити (Сучава, 1439 Собі. II, 712); а 
намь сущимь православньїмь християномь... достоить ис- 
полняти Божия церкви и ихь свещеньниковь, а не обидети 
(Холм, 1440 АрхЮЗР ІЛЧ, 5); а мовили перед нами и ру- 
коу дали собЬ с того нє виступити, твєрьдо держати 
(Луцьк, 1463 АЗ І, 56); а нє даньньі(х) людє(и) што подлє 

пашуть осмьна(д)цать члвка (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
92 зв.); ми єго знєти казали, в проробьки нє оустоуповат, 
и присАгноут казали (Лукониця, 1478 А5 III, 17); а Пет- 
ругь не гораздо будеть тому листу ганиль (б. м. н., 1498 
АЛМ 169); Хто мєнить шлАхтичомь а нє з родоу шлАхот* 
ного (XV ст. ВС 6 зв.); И ти... єму ни вь чомь нє исправ- 
ляєшь: дочєрь єго ноудишь приступити кь рнмьскому за¬ 
кону, а имя єго кь нєму пишєшь нє по тому, какь мєжьі 
вась вь доконьчальньїхь грамотахь писано (б. м. н., 1499 
ВО II, 448); 

б) (у реченні з іншим запереченням) (190): знаменитосте 
чинимьі... ижє ми романь воєвода молдавьскии... и(з) 
доброи воль, а никимь нє принужєнь... слюбили єсми и 
слюбуємь... чистою вБрою и чистою правдою в-Ьрна служь- 
ба служити... нєпрєможєному владиславови... королеви 
польскому (Сучава, 1393 Собі. II, 607); созналь то пєрєдь 
нами пань ходько своєю доброю волею никимь нє прину¬ 
жєнь ажє што имаю посполную дЬдьнину пєрєросль ажє 
продаль свою полови цю переросли брату своєму (ч)жюр- 
жєви (Галич, 1424 Р 106); мьі великий кнАз Швитрикгайл... 
чиним знаменито... иж видєв и знамєновав нам службоу 
вєрную а нигди нє опоущєную н(а>шого вєрного слуги 
п(а)на Калєника Мишковича... даєм и дали єсмо тому 
прєдрєчєному Калєнику... село Боурковцьі (Київ, 1437 
А5І, 33—34); а тоть бьі попь оть нее прочь кь иной церкь- 
ви не шель, жиль бьі туто и молиль Бога, никимь не оби- 
жень (Холм, 1440 АрхЮЗР ІЛП, 5); мьі великий кн(А)зь 
Швитрикгайль... чиним знаменито... иж видєв и знамєнав 
службу нам вєрную а никгдьі нє опущеную н(а)ш(о)го 
вєрного слуги Олийфєра... дали єсмо... за єго вєрную 
службу село Глухни (Луцьк, 1446 АЗ І, 42); ми стєфа(н) 
воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє прїидоша пр'Ь(д) 
нами... наши слоуги... по и(х) доброи воли и ники(м) нє- 
поноужєни а ниприсиловани и продали свою правою о(тГ 
ниноу... слоуз-Ь нашємоу, глигору (Сучава, 1500 Собі. 5 
233—234). 

3. (заперечує дієприслівниковий зворот) (97) а) (у ре¬ 
ченні без іншого заперечення) (32): Тег іезіІіЬу ... пе ааідгегі 
з^еікои\ гек Ьу, рогусгії іу газіа^у, а оп Ьу гаргеї іо 
сЬгезі^апіп таіеі’ гаріаіііі аІЬо ргізіаЬоіи зіа осгізіііі 
(Луцьк, 1388 ІРЬ 103); а вонь нє досмотривши моє-Ь в-Ьр- 
но-Ь служибьі и вєл-Ьль мА нмить бє(з) моє-Ь виньї... чєрє(с) 
намольвоу моихь (нє)приАтюль (Кременець, 1434 Р 129— 
130); а вонь нє досмотп'Ьвши мо-Ь вЬрьноь служби... ивєлЬль 
биль мА горла моєго избавити (Черняхів, 1435 Р 132)-. 
нехай его узвесять, мене не допускаючи (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/1V. 21); Тьімжє обичаєм и ми оудилали. 
нє хотЬчи... отдалити сЬ от повиности и подданости прєд- 
ковь наших (Коломия, 1485 ВО II, 371); пакли би кото- 
рьіи року не дожидаючи хотели его в том габати... и ти 
бьі его от тих боронил (Вільна, 1498 АЛРГ 83); 

б) (у реченні з іншим запереченням) (65): Вол но резни- 
комь... бидло купуючи... и на шротьі рубаючи, кому хотя 
продавати волно, не даючи до скарбу Нашого жадное по¬ 
винносте (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); и таки имаємьі єму 
служити и помагати на усЬхь єго нєприАтели, нєвьіимуючи 
никоторихь (Кам’янець, 1404 Собі. II, 625); мьі па(н) 
ива(н) ср-Ь(м)скии... визнава(м)... ижє пришєдши прє(д) 
на(с)... пани махна узвєртовская и о(т)ступила узвартова 
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пані яхні кьіискои... ништо собі не оставлАючи (Львів, 
1414 Р 85); и такжє имаємьі ємоу служити и помагати на 
всі єго нєпрїАтєли... не вьіимуючи никоторьі(х), подлу(г) 
записовь прє(д)ковь нашихь и ни оу чомь не оумєншаючи 
(Сучава, 1433 Созі. II, 652—653); и ми порадив сА с нашими 

кнзи... дали єсмо тому прє(д)реченому пану андрію... село 
михлині... со всими оуходьі и приходні ничого на себе не 
вьімєнивая (Київ, 1433 Р 118); а тьіе земли продаль есми со 
всіми ужитки... ни одного права собі, ани своимі посліт- 
комі у тихі зємляхі не заховьівая (Вільна, 1451 АкЮЗР 
II, 106); И потвержаемь тьіе люди симі націй мі листомі 
вічно и непорушно ему самому, и его жоні... со всими ихь 
землями пашньїми и бортньїми... ничого на нась не остав¬ 
ляючи (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58—59). 

II. (частково заперечує присудок) не (7) а) (заперечення 
обмежене умовно-часовим підрядним реченням) (2): а пак 
не имал бьі прощєнїя от нас, а кроулєви єго милости не 
держати єго ни оу себе, и нигде о у его милости зємлАх не 
держати єго (Гирлов, 1499 ВО II, 421); 

б) (заперечення обмежене підрядним допустовим речен¬ 
ням) (1): І іе2, зисі'іа... ко!ога)а зіа сііеіеГ... ргіЬосіа, к 
$исіи пе таіеЕ регесі зеЬе рггйюсШі: оІігЬу сгегег зкагЬи 
ЬуіЬу па^ебеп (Луцьк, 1388 ХРБ 106); 

в) (заперечення обмежене часткою т о л к о, сполучни¬ 
ком о л и ж ь) (4): мьі па(к) не поспіли есмо и спрАтати 
всєі сильї нашєі толко што около на(с) нашь дворі єсть и 
с тьіми стали єсмо противь того аксака (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170); а не маємь оуступати с.а оу тьіи имінья оли жь 
заплативши триста копь широки(х) грошей пану чусє або 
потсгмь будучими (Луцьк, 1434 Р 128); а оті того вєрємє- 
ни и досєлє тьі(х) вашьі(х) послові до г(с)дра нашого до 
воєводьі не бьіло то(л)ко бьі(л) пришоль фе(д)ко гаврьіло- 
вичі але не тьімі посє(л)ствомі (б. м. н., 1496 ПСВВ). 
НЕБЕСНЬІІ прикм. (І) (цсл. нєбєсьньїи) О отець 

н е б е с н ьі і див. ОТЄЦЬ 6. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. небесньїі (б. м. н., поч. XV ст. 

ОБРИ 141). 
*НЄБО с. (4) (небозвід) небо: а кто сі покусигь візіти 

илї порушити имь бу(д) що о(т) того вьішєписаннаго та- 

ковьі да є(ст) проклігь о(т) га ба...сьтворшаго небо и зєм- 
(ли> (Сучава, 1443 ПГСММ)\ А кто сі покоусит нашєго 
даанїа и подвріждєнїа... пороушити... таковїи да ест про- 
кліть от господа бога... сьтворшаго иєбо и землі (Сучава, 
1488 БО І, 357). 
ФОРМИ: знах. одн. небо (1443 ПГСММ; 1484 ЯМ\ 

1488 ВО І, 348, 357). 
*НЄБОГАТЬІИ ч. (1) (особова назва): А при томі бьіли 

добрьіє люде па(н) васко люби(ч) писа(р) королєвски(и)... 
па(н) лютикі небогатьі(и) (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. иєб0гатьі(и) (1478 ЗРМ). 
НЄБОЖЧИКЬ, НЄБОЖЧИКЬ, НЄБОЖ'ЬЧИК'Ь, нє- 

БОЖЧИК, НЕБОЩИКЬ ч. (25) небіжчик, покійник: и 
зходечи зі того світа, князь Йвані небощикі, мужі 
мой... казалі записати по души своей кі манастьіру Свя¬ 
тому Спасу ві Кобрьіни — село Корчичи (Кобринь, 1401 
АкВАК Ш, 2); а таки(ж) на(ш) милостивьі па(н) имає(т) 
на(м) тоту мл(с)гь ©указати и суди лати, ктороу(ю) оуди- 
ла(л) отець єго мл(с)ти, старьі коро(л) нєбо(ж)чи(к), дидо- 
ви нашєм(у) (Серет, 1453 Созі. її, 766); ино после живота 
нєбожчика пана Єнкова и мьі припустили к тому имєню 
п(а)ни Єнковую п(а)ни ТатАну, штож нєбожчик от(є)ц 
наш мєнАл с паном Єнком Чапличом (Луцьк, 1487 Л5 І, 
86); коли зять наші, пані Юрша, небощикі, вмер і и по 
смерти пана Юршиной, Ивашко Репа... вси золотьш, и 
гроши, и серебро... все то привезь до мене (Вільна, 1498 
АЛМ 163); Я боулга(к) лисичи(н) сьі(н) а михаило во(л)ч- 

кови(ч) чини(м) знаменито... што(ж) нєбожчикі оць мои 

па(н) лисина записа(л) бьі(л) стомоу николе поустьі(н)ско- 

моу манастьірю половиноу селища ивони(н)цо(в) (Пу- 
стинька, 1499 ПИ № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. нєбожчикь, нєбожьчикь, нєбожчикь, 

иєбожчик, нєбо(ж)чи(к) 9 (1453 С05/. II, 766; 1482 АЗ 
І, 79; 1487 АЗ І, 85, 86; 1495 ВМЗД; XV ст. ИК\ 1499 ПИ 
№ 3); небощикь 8 (1401 АкВАК III, 2; 1487 АЗ І, 240; 
РИБ 434; 1489 РИБ 437; 1493 АЛРГ 55; 1498 АЛМ 163); 
род. одн. небощика 6 (1401 АкВАК III, 2; 1498 АЛМ 169); 
нєбожчика 2 (1475 АЗ І, 71; 1487 АЗ І, 86). 
НЕБОЖЧЬІЦА ж. (1) небіжчиця, покійниця: и тая 

Танка переді нами повідила, штожі тьіи два слідьі дала 
ей небожчьіца пани Сенковая Кгедикгелдовича, коли за- 
мужі ее отдавала (Троки, 1494 РИБ 560). 
ФОРМИ: наз. одн. небожчьіца (1494 РИБ 560). 
НЄБОЖ'ЬЧИК'Ь див. НЄБОЖЧИКЬ. 
*НЕБОЩИКОВЬ прикм. (1) (який стосуєть\ 1 небіж¬ 

чика) небіжчиків: Павелі світчилї тьімі обьічаемь: послі 
небощикове смерти, пана Юршиньї, послалі мене пані 
староста намістникомі бьіти у тьіхі дворехі пана Юрши- 
ньіхі (Вільна, 1498 АЛМ 163), 
ФОРМИ: род. одн. ж. небощикове (1498 АЛМ 163). 
НЕБОЩИКЬ див. НЄБОЖЧИКЬ. 
*НЄБР'ЙЖЄНЇЄ с. (1) (цсл. нєбріжениє) зневага: ащє 

ли кто прістЖпить запові(д) сїЖ бєзьо(т)чьство(м) (!) или 
нєбріжєнїє(м) и полакомитсА добьіткоу книгьі сєА, и про* 

да(ст) Ж да є(ст) проклА(т) о(т) ба (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: ор. одн. небріжєнїє(м) (1401 ЗКЄ). 
НЄБОУРЄЩИ мн. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімі мьі видівшє єго правою и вірною слоужбою 
до на(с)... дали и потвердили есми єго очи(н)оу... села на 
имі... сріби и арьмєщи... и нєбоурєщи (Сучава, 1448 
Созґ. II, 342). 
ФОРМИ: наз. нєбоурєщи (1448 Созі. II, 342). 
*НЕВАРУНКОВЬІИ прикм. (2) (стп. піе\Уагипко^у) 

(який не відповідає встановленим зразкам) нетоварний, не¬ 
стандартний: Жаловали намь вси шевци Луцкіе на мі- 
щані... Луцкихі, штожі деи они купують ві місті кожи 
мальїе неварунковьіе телятиньї, баранини, кознньї (Луцьк, 
1495 АЛМ 88). 
ФОРМИ: знах. мн. ж. иеварунковие (1495 АЛМ 88, 89). 
*НЕВЕРОВЬ прикм. (І): А ещо Левону-жі Шоломичу 

призволили есмо Неверово село держати, што у Невера 
купи лі (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35). 
ФОРМИ: знах. одн. с. Неверово (1463—1478 РЕА І, 35). 
Пор. НЕВЕРЬ 
НЕВЕРЬ ч. (3) (особова назва): А с того села служити ему 

Намі, какі и Невері Намі служилі (Берестя, 1463—1478 
РЕА І, 35—36): Пишєті король... абьі Петругі не всту- 
паліся ві тьіи люди, на имя ві Езьікеича зі дітьми, а ві 
Невіра, зі братею его (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. Невері (1463—1478 РЕА 1, 36); 

род. одн. Невера (1463—1478 РЕА І, 35); знах. одн. Неві¬ 
ра (1498 АЛМ 169). 

*НЄВЄСТА див. НЄВФСТА. 
^ЕАУЕ$ТЕЕ (ИЕАУЕ5ТСЕ) див. НЕВІСТКА. 
*НЕВЕСТКА див. НЄВІїСТКА. 
*НЄВЖИТОЧНЬ!И прикм. (2) (стп. піеиіуіесгпу) не¬ 

потрібний (1): а прото и на то(т) часі стєрєглисмьісА аби 
на странєньє (!) а на стравліньє нєвжиточноє того літа тьі(х) 
то противоу на(м) листові хитре не змислили (Брест Ку- 
явський, 1447—1492 ЛКЕВ); 
некорисний (1): О о (!) шє (л)тїсє нєужїточномь и о про- 

тївномь (XV ст. СЯ 9 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. о неужїточиомі (XV ст. СЯ 9 зв.); 

знах. одн. с. нєвжиточноє (1447—1492 ЛКБВ). 
НЕВИНЕНЬ прикм. (1) (який не має за собою вини) 

невинний, невинуватий: ино я ис того брата своего визво¬ 
ляю, иж єсть невинені (б. м. н., 1495 АрхЮЗР 8/Г\/, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нєвииєні (1459 АрхЮЗР 8 /IV, 18). 
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*НЕШ№№8Т'.див. *НЄВИНОСТЬ. 
*НЄВИННЬ1И прикм. (І) (не відданий у заставу за 

борги) незаборгований: А сє я пан Гриб Ивєшєнєвич... за- 
продал єсми имєнє своє на имА Торокановь оу луцком 
повєтє отчиноу свою правую никому ничим невинную,.. 
кн(А)зю Михайлу и кн(А)зю Костєнтину Ивановичомь 
Острозким (Острог, 1488 АЗ І, 88). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. невинную (1488 АЗ І, 88). 
*НЄВИНОСТЬ ж. (3) (непричетність до вини) невин¬ 

ність: а іезШЬу з^еікі ргегесгопуіе, пе^іппозі^’и )еЬо 
роз^еісгіїі Ьу, сйгезі'іапіп шли... пеШозіше таіеі' ріаіііі 
(Луцьк, 1388 2,Рь 107); ино оузрєвшо нєвиность мою вє- 
лємужнии панове... вибавили мА... ис того нАтьства (Чер- 
няхів, 1435 Р 132). 
ФОРМИ: знах. одн. нєвиность (1434 Р 130; 1435 Р 132); 

ор. одн. пеіятпозі’іи (1388 2РЬ 107). 
НЄВИРА ж. (2) (назва потоку у Молдавському князівст¬ 

ві): а по єге сьмрти где є(ст) его до(м) на нєвирі половина 
того села оу ли(с) момоу (Сучава, 1432 Сові. І, 343); гімжє 
мьі видівшє его правою и вірною слоужбою до на(с)... дали 
єсми ємоу... половина села о(т) оунгоуріни о(т) нєвира (Су¬ 
чава, 1448 Сові. II, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) нєвира (1448 Сові. її, 

355); місц. одн. на нєвира (1432 Сові. І, 343). 
*НЄВОДЬ ч. (2) 1. невід (1): Я волчько боде(н)ковь- 

скии и своими дє(т)ми... продали єсмо пану мартину 
кгасто(в)товичю селища наши... ис тьіми озірн которьіи 
слоухаю(т)... к тьі(м) зємл/а(м)... опроче крьіниць што не- 
водо(м) волочать (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 

2. ловля риби неводом (1): а придаль єсмь ему озера 
рьібнаА за дністромь кудьі мои неводи ходили (Казимир, 
п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: ор. одн. нєводо(м) (2-а пол. XV ст. СПС); 

наз. мн. неводи (п. 1349 Р 3). 
*НЄВОИСТ*Ь ч. (І) (особова назва): вьі па(к) послали 

есте к намь посла вашєго литвина на имА нєвоиста (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: знах. одн. нєвоиста (1392—1393 РФВ 170). 
*Н€ВОЛНИКЬ ч. (1) (особова назва): а на то... віра 

драгоша старости н віра михаила неволника (б. м. н., 
1411 Сові. І, 84), 
ФОРМИ: род. одн. неволника (1411 Сові. І, 84). 
*НЄВОЛНЬІИ прикм. (1) (прикріплений до землі без 

права виходу чи переходу від одного феодала до другого) 
невільний, закріпачений: О паро(б)цо(х) алюбо о жонь- 
ка(х) нєво(л)ньіхь (XV ст. СЯ 9 зв.). 
ФОРМИ: місц. мн. о нєво(л)нь»хь (XV ст. СЯ 9 зв.). 
НЄВОЛА ж. (8) 1. примус, приневолювання (4): аже 

поидуть таровє (!) на лАхьі тогда руси нєволА поити ис 
татарьі (б. м. н., 1352 Р 6); Мьі дмитрни инімь именємь ко- 
рибу(т)... чинимь то знаємо... ижє... нашєю доброю волею 
не примучєни ни приневолєни нікоторою неволею... во- 
лоди славу королеви польскому... гол до вали єсмо вірно и 
право (Краків, 1388 Р 40—41); а заставила єсми кн(А>- 
зєм их м(и)л(о)сти... село своє ПьАнь пустиню ниското- 
рого притиску и нискоторои нєволи ни принужєнА, ниж- 
ли... по своей доброй воли (Острог, 1481 А5 1, 77); 
по нєволи (1) з примусу, з неволі: н они рекли: 

так правда єсть, записьівали сА отцн наши по нєволи, а 
пінАзей жадньїх за тоє не брали (Луцьк, 1491 А5 І, 94). 

2. неволя, рабство (2): того дилі ра(д)ли єсмьі оуси пос- 
полоу по(д)ніти собі неволю ка(к) мочї имє(м) и похилити 
соби головоу томоу поганствоу (Васлуй, 1456 ЗСФ); 

имати неволю (І) див. ИМАТИ2. 
ФОРМИ: наз. одн. нєволл (1352 Р 6); род. одн. нєволи 

(1470 ВИ І, 140; 1481 А5 І, 77); знах. одн. неволю (1455 
Сові. II, 769; 1456 ЗСФ); ор. одн. неволею (1388 Р 40); 
місц. одн. по нєволи (1456 ЗСФ; 1491 АЗ І, 94). 

*НЄВРА ж. (1) (назва річки у Галицькій землі): и до¬ 
радивши сА єсмь тьі(х) старцо(в)... оучини(л) єсмь вічную 

границю... по пєрєхрєстньїи путь што на долині... а о(т) то¬ 
лі... до ріки неврьі (б. м. н., 1419 Р 90—91). 
ФОРМИ: род. одн. мєврьї (1419 Р 91). 
*НЕВ^РЬ див. НЕВЕРг. 
НЄВ'ЙСТА ж. (3) (доросла особа жіночої статі) жінка 

(1): Вь книга(х)... прє(д)ковь нашихь пїсано коли моужь 
жене оумрєть тогдьі жона все имєнїє своє брала, а оу томь 
діти шкодила мьі оуставлАє(м) и(ж) такая нєвіста имієть 
изостать прї жївотїні и прї вині и прї вознико(х) которьі- 
ми вожона прї моужи (XV ст. СЯ 40—40 зв.); 
нєвіста м о у ж н а (2) заміжня жінка: О нєвістє 

моужьнє которая діди(ч)ство имає(т) у ви(н) (XV ст. 
ВС 21). 
ФОРМИ: наз. одн. нєвіста (XV ст. СЯ 40 зв.); місц. одн. 

о нєвістє 1 (XV ст. ВС 21); о нєвєстє 1 (X V ст, ВС 
6 зв.). 
НЄВ'БСТКА ж. (8) (заміжня жінка стосовно до сестер і 

братів її чоловіка) невістка, братова: а пе\тезїее (!) пазгоу 
теїікоу кпеЬіпі іиііапіе ргузіаЬі ро гу^оїе Ьгаіа пазгеїю 
^еіікоко кпіагіа АУНо^іа Ьогопііу іеіе, іпо ипіа и ліаі- 
з1\^о шеіеі іеіе ишогуіу (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
139); Жаловала намь бояриня Мінского повіту, на имя 
Анна Петрашовая, на невестку свою Ганку, штожь мужь 
тое Ганки Миклашь... вмерь, ее оставивши на своей 
діл(ь)ницьг, которою жь ся бьіль поделиль со братомь 
свонмь Петрашомь (Троки, 1494 РИБ 560); Тежь жало- 
валь намь тоть Мартинець на Богдана, штожь деи онь 
вь его невістки, у Проселковьі жоньї, пограбиль челядь 
и иньїи статки домовьш (Вільна, 1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: наз. одн. невістка (1495 ВМЗД); род. невіст¬ 

ки (1498 АЛМ 159); дав. одн. ї пе№е$*ее (1433 ЗНТШ 
1-ХXVI, 139); знах. одн. невістку 4 (1495 ВМЗД); невест¬ 
ку 1 (1494 РИБ 560). 

*НЄГАШЄЩИ мн. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): тімжє мьі видівшє его правою и вірною слоуж¬ 
бою до на(с)... дали єсми емоу... села на коврьлоую, поло¬ 
вина села о(т) оунгоуріни... и прочєщи... и нєгашєщи 
(Сучава, 1448 Сові. II, 355). 
ФОРМИ: знах. нєгашєщи(1448 Сові. II, 355). 
НЄГДІї присл. (3) (стп. піе£сіу, стч. пексіу) колись, 

будь-колн: оуставлДемь ачь боудє(т) нєгді жалоба на нихь 
оу нємєцькомь праве а они не держа(т) тогдьі они стратили 
своє право (XV ст. ВС 26). 
Див. ще НІЖГДЬІ, 
*НЄГОЄВЬ див. НАГОЄВЬ. 
*НЄГО€СКОУЛТ> ч. (1) (особова назва, пор. Нігомирь, 

Нігославь): мьі Стїєфан (!) воєвода... чиним знаменито... 
ожє прїидошА прАд нами... Ивашко от Сєрецел и тігал 
сА сь нєпотом своим сь Ионом Нєгоєскоулом за села (Ясси, 
1459 Ви І, 31—32). 
ФОРМИ: ор. одн. Нєгоєскоулом (1459 ВП І, ЗІ—32). 
НЄГОЄЩИ, НЄГОЄЩЇИ мн. (8) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): тімь мьі ви дівше правою и вірноую 
слоужбоу его до на(с)... дали єсмьі ємоу... село негоєщи 
(Сучава, 1414 Сові. І, 111); Тім мьі (ви)дівше их право(ю 
слоужбою до нас... села)... на имі... Негоєщи, и Стін- 
кьоуцїи (б. м. и., 1490 ВГ) І, 434). 
ФОРМИ: наз. Негоєщи 4 (1459 ВО І, 35; 1470 ВО II, 

310; 1472 Сові. О. 26; 1490 ВИ І, 434); нєгоєщїи 2 (1488 
ВБ І, 354, 356); род. негоєщи (1466 ВО І, 95); знах. нєго- 
єщи (1414 Сові. І, 111). 
НЄГОИ див. Н'БГОИ. 
НЄГОЮ ч., невідм. (1) (особова назва, молдпор. Ніго- 

мирь, Нігославь): мьі стєфана (зіс.— Прим. вид.) вво(да)... 
чиним знаменито... ожє тота (зіс.— Прим, вид.) истинньїи 
слоуга нашь, крьсгі нєгою, слоужи(л) на(м), правою (и) 
вірно (Сучава, 1472 Сові. О. 26). 
Див. ще Н'ЇГА2, Н'ЙГОЄ, Н'ЙГОИ, Н'ЙГОУ, Н'ЙГОУЛ, 

Н'йгшє, н'йгь1, н'йгьшг. 

З 8-136 
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НЄГРА ч. (53) (особова назва, молд. негру «чорний»): 
А на то... віра пана Негра дворника сочавского (Сучава, 
1403 338); а хотарь дворенєщи(м) да є(ст) по старомоу 
хотарю, коуда хотариль пані, негра (Сучава, 1446 Сові. II, 
270); тако(ж)... продали... єдино село на днистрА(ж) на 
имі село синашевци що сі... приходило тоє село о(т) от- 
нинь прідіда и(х) пана негри (Ясси, 1495 ПГВСР). 
ФОРМИ: наз. одн. Негра 5 (1421 Собі. 1, 141; 1440 ПВАс 

32; 1446 Со5*. II, 270; 1493 Ви II, 14, 15); зам. род. ві¬ 
ра... негра 10 (1403 ДГАА\ ЯЗ 338; 1408 Сові. І, 61; 1409 
Сові. І., 65, 70; 1411 Сові. І, 85; 1412 £/Я«А» 440; 1422 
ДГОБ; 1425 Сові. І, 169; 1428 Сові. І, 228); зам. ор. сь 
негра 1 (1400 ОВЛс 31); род. одн. негри 29 (1414 Сові. І, 
112; 1415 Созґ. І, 116; 1419 £/Д«А» 444; 1423 Сові. І, 157; 
1426 ВАМ 22; 1428 Со5ґ. І, 221; 1429 Сові. І, 239; 1493 ВИ 
І, 14; 1495 ПГВСР і т. тн.); нєгрьі 8 (1414 ПІЯ^А» 441; 
1420 Сові. І, 136; 1422 ПІЯ № 35; 1423 Сові. І, 154; 1425 
Сові. І, 173; 1428 Сові. І, 202, 207; 1429 Со5*. І, 242). 
Див. ще НЄГРЄ, *НЄГРОУЛЬ. 
НЄГРЄ ч., невідм. (1) (особова назва, молд. негру «чор¬ 

ний»): мьі Илїа воєвода и брат господства ми, Стєфань 
воєвода... чиним знаменито... ожє тот истинньїи Ивоул... 
и нєпот єго Негре, прїидошА прід нами... и дадошА дві 
селі... паноу Игнатоу столн(икоу) (б. м. н., 1441 ПВАс 37). 
Див. ще НЄГРА, *НЄГРОУЛЬ. 
*НЕГРЕБЛЯ ж. (1) (назва селища у Волинській зем¬ 

лі): мьіта давати... на Негребли не надобе (Степань, 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. на Негребли (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
*НЄГРЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а хота(р) томоу сєлоу фоундінє(м) да єс(т) почєн- 
ши о(т) могилоу... до гдє сі (сни)маю(т) хота(р) са(к)- 
ни(и) и хєрничєщє(м) и нєгрєщє(м) (Сучава, 1428 Сові. 
І, 224). 
ФОРМИ: род. нєгрєщи (1428 Сові І, 224); дав. нєгрє- 

щє(м), нєг(рє)щє(м) (1428 Соз*. І, 224). 
НЄГРИЛАШ ч. (4) (особова назва): а на то є(ст)... віра 

пана нєгрилаша (зіс.— Прим. вид.) (Сучава, 1437 Сові. І, 
529—530); Пис(а) Нєгрилаш оу Васлоуи (Васлуй, 1472 
ВП І, 172). 
ФОРМИ: наз. одн. Нєгрилаш (1472 ВО 1, 172); род. одн. 

иєгрилаша (1437 Сові. 1, 530; 1438 ОВАс 28; 1439 Сові. II, 
46). 

*НЄГРИЛЄСКОУЛЬ ч. (2) (особова назва): мьі Стефан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоцгі прАд нами... 
(слоу)га наш пан Михоул Драгославь... и плємєника єго 
Насті, дочка Іона Нєгрилєскоула... и продали их правоую 
отниноу (Васлуй, 1495 ВО II, 57). 
ФОРМИ: род. одн. Нєгрилєскоула, Нєгрилєск(оул>а (1495 

ВП II, 57). 
НЄГРИЛЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімь мьі видівшє єго правою и вірную службу 
до на(с)... дали єсмь (зіс,— Прим, вид.) ему... села на имі 
прочєщїи... и иєгрилєщи (Сучава, 1409 Сові. І, 64). 
ФОРМИ: наз. негрилещи (1409 Сові. І, 64). 
НЄГРИЛО див. НЄГРИЛТ». 
НЄГРИЛОВ прикм. (4): ті(м) мьі видівши єго правоую 

и вірно-ую слоужбоую до на(с)... дали и потвердили єсми 
ему... село... борчєщи, що купи(л) о(т) снове нє(г/рИЛОБИ 
(Сучава, 1455 Сові. II, 543—544); Третєє село єсми имь 
дали на Бєрхічи, на имі Давидєщи... що смо коупили тоє 
село от Гєоргїє, сьінь Нєгрилов плоскарі (Гирлов, 1499 
ВО II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Нєгрилов (1499 Ви II, 162); род. 

одн. ч. ї Нєгрилово (1495 Ви II, 57); наз. мн. ч. иє(г)ри- 
лови 1 (1455 Сові. II, 544); 1 Нєгрилово І (1495 Ви II, 57). 
Пор. НЄГРИЛЬ. 
НЄГРИЛЬ, НЄГРИЛО, НЄГРИЛЬ ч. (139) (особова 

назва): а на то є(ст)... віра пана нєгрила чашника (Сучава, 
1427 Сові. І, 196—197); А на то ест вєликаа мартоурїА сам 

господства ми... Стефан воєвода и наши бояри... пан Нєг- 
рило чашник, пан Лоука столник (Дольний Торг, 1466 
Ви І, 113); А на то єсть... в. п. Тоадєра и п. Нєгрила пар- 
калабовє хотинскьіи (Ясси, 1500 ВО II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. Нєгриль, нєгриль 11 (1456 ЗСФ; 

1462 Ви І, 52; 1464 ОУ/?«А» 517; 1465 ОБ 176; 1467 Ви І, 
123; Со5^. 5. 69; 1470 ВО І, 153; 1490 ВО І, 432; 1491 ВО І, 
451; 1499 ВО II, 425, 443); Нєгрило, нєгрило 11 (1434 
Соз*. І, 374; Сові. II, 665; 1445 Сові. II, 730; 1462 ВО І, 
54; 1464 ВО І, 84; І466 ВО І, ІІЗ; 1469 ВО І, 138; 1470 ВО 
I, 151, 156; 1493 Сові. 3. 175, 176); Нєгриль, нєгриль 2 
(1470 Ви І, 141; 1495 Сові. 3. 193); зам. род. віра пана 
нєгрило 4 (1439 Сові. II, 52; 1467 ВО І, 121; 1468 ВО І, 126; 
1500 Сові. 3. 234); віра пана Нєгриль 3 (1469 ВО І, 136; 
1498 Ви II, 126; 1499 ВО II, 167); зам. дав. слоузі (бра- 
тоу, оуикови) нєгриль (иєгриль) 6 (1490 ВО І, 432; 1491 
ВГ> І, 451; 1495 Сові. 3. 193, 194); род. одн. Нєгрила, нє- 
грила, иєгрил(а) 96 П427 Сові. І, 197; 1431 Сові. І, 318; 
1435 Сові. І, 403; 1439 Соз*. II, 35; 1443 Со5*. II, 126; 1462 
ВО І, 62; 1466 Ви І, 106; 1470 0//?«А» 522; 1499 ВО II, 136; 
1500 Ви II, 173 і т. ін.); нєгрилА І (1428 Сові. І, 202); 
І некрила 1 (1429 Сові. І, 249); 1 иєгрила 1 (1457 ПКР)\ 
дав. одн. иєгоилови 11493 Сові. 3. 175. 176); ор. одн. нєгои- 
ло(м) (1447 Сові. II, 273). 
НЄГРИЛ'ЬСА, НЧБГРИЛ'БСА ж. (2) (назва джерела у 

Молдавському князівстві): и дали... єсми того село... и 
оуси и(з)вори на имі рьрьоані и остра и нігриліса (Суча¬ 
ва, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: наз. одн. нєгпиліеа 1 (1488 ДГСВМЩ); нігри¬ 

ліса 1 (1488 ДГСВМЩ). 
НЄГРИНСКЬІИ ч. (1) (особова назва): мьі панове госпо¬ 

дарі нашєго, илїи воєводи, на имА... пань илїашь нєгрин- 
скни и оуси ритєри: и боАри... вьізнаваємь... колижь 
вєлємЖжнїи илїашь воєвода... владиславови, кролю 
по(л)скомоу... до(с)тоиннни (!) голдь вьірности и присі- 
гьі... є(ст) оучини(л)... ми такожє... слюбоуємь... тоть 
истинньїи голдь ... на каждни ча(с) ховати (Львів, 1436 
Сові. II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. нєгринскни (1436 Сові. II, 701). 
*НЄГРИНЬ див. НЄГРИНЬ. 
НЄГРИНЬ прикм. (12): а на то... віра пана кєгрина 

(Сучава, 1409 ПІЯ«А» 437); а на то є(ст)... віра пана нє- 
миркн, віра пана илїаша нєгрина (Сучава, 1439 Сові. 
II, 35—36); 
О негр и на паси ка (1) (назва пасіки у Молдав¬ 

ському князівстві): а хотарь (копій л)овцє(м) горі роудою 
потокомь на конєць нєефои, около нєгрини паеикн (Суча¬ 
ва, 1432 Сові. І, 330); дворь Нєгринь (І) див. 
ДВОРЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Нєгринь (1500 Ви II, 173); наз. одн. 

ж. нєгрина (1409 иіЯ&Аь 437; 1411 ПІЯ«А» 439; Сові. І, 
95; МіН. АІЬ.; 1427 Сові. І, 196; 1429 Сові. І, 258, 280; 
1432 Сові. І, 330; 1439 Сові. II, 32, 35); род. одн. ж. негри- 
ни (1432 Сові. І, 330). 
Пор. НЄГРА, НЄГРЄ. 
НЄГРИТА ж. (3) (особова назва): ті(м) мн видівши єго 

правою и вірною слоужбою до на(с)... дали и потвердили 
єсми ємоу... село... щожє ємоу продали тоє село... плємє- 
ници єго станчоу(л) кормохоу(з) и сестра єго нєгрита (Су¬ 
чава, 1446 Сові. II, 247); ми Стефан воєвода ... знаменито 
чиним... ожє тоти истинїи наши слоуги Гаврил и братїА 
єго Никита и Ион, синове Нєгрити... слоужили нам право 
и вірно (Сучава, 1489 ВП І, 371). 
ФОРМИ: наз. одн. нєгрита (1446 Сові. II, 247); род. одн. 

Нєгрити (1489 Ви І, 371); дав. одн. Нєгрити (1481 ВО II, 
358). 
НЄГРИТИН прикм. (2): мн Стефан воєвода... знаменито 

чиним... ожє прїидоша прАд нами... наши слоуги Косте 
Моургоч и сєстричич єго Гаврил, синь Нєгритин... и прода¬ 
ли... єдно село (Сучава, 1490 ВП І, 400). 
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ФОРМИ: наз. одн. ч. Негритин (1490 ВО І, 400). 
Пор. НЄГРИТА. 
НЄГРИТАСКА ж. (2) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): А хотарь тоє село... о у єдинь до у б... и от 
толЬ... до матка потока НєгритАска (Сучава, 1479 ВО І, 
221). 
ФОРМИ: наз. одн. НєгритАска (1479 ВО І, 221). 
*НЄГРОУЛ'Ь ч. (1) (особова назва, молд. негру «чор¬ 

ний»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже прї- 
идошЬ прАднами... (слоу)га наш пан Михоул Драгославь, 
синь Тоадера Нєгроула, и братаничь єго НастЬ... и прода¬ 
ли... єдно село (Васлуй, 1495 ВО II, 57). 
ФОРМИ: род. одн. Нєгроула (1495 ВО II, 57). 
Див. ще НЄГРА, НЄГРЄ. 
*НЄГОУЦЬТОРЮВЬ прикм. (2)<)вад Нєгоуць- 

торювь див. *ВАДТ>. 
ФОРМИ: місц. одн. ч. оу Нєгоуцьторюви (1493 ВО II, 6). 
НЄГША див. Н'БГША. 
*НЄДАВНЬІИ прикм. (1) недавній: Але колиж... Ка¬ 

зимир, крол полскьіи... нас нєдавномоу захованю, здєр- 
жаню, чистои явнои вЬри а пєвнои єго освЬцєности... на- 
помЬноул... мьі, хотАчи єго освЬцєности... с полности вЬрьі 
иашои оупєвнити, вьізнавамьі тьім то листом... бьіти гю- 
винни... коу оуставичнои слоужбЬ (Сучава, 1462ВОІІ, 284). 
ФОРМИ: дав. одн. с. нєдавномоу (1462 ВО II, 284). 
НЕДАЛЕКО присл. (І) недалеко, біля: а Ретовкою до 

Чнжовки, а потомь, пустивьши Чьіжовку вь право, а вь 
лево Ретовькою поступуючи, недалеко села нашого Своза 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
НЄДВИЖЄННО присл. (І) непорушно, нерушимо: тоє 

щоби ємоу на вЬкьі... нєдвижєнно (Ясси, 1434 Сові. І, 391). 
Див. ще *НЄПОДВИЖЄНО, НЄПОДВИЖНО. 
*НЄДЄЛЯ див. ^НЄД'ЬЛЯ. 
нєдєяни мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): А хотар тоє вишєписанноє село на имЬ Нєдєяни да 
ест... по старомоу хотароу (Ясси, 1497 ВО II, 96). 
ФОРМИ: наз. Нєдєяни (1497 ВО II, 96). 
*НЄДИЛА див. ‘неділя. 
НЕДОБРЬІЙ прикм. (3) 1. (поганий за своїми якостями, 

властивостями) недобрий (1): Сєдобрьіи (!) обнчаи бьі(л) 
с(т)кладанїю роко(в) вєлїкьі(х) зємьскьі(х) алюбо по(д)- 
ро(ч)кьі(х) (!) мальі(х) што(ж) на (!) зємлАнє мєжї собою 
имєлї (XV ст. СЯ 39 зв.). 

2. (несправжній) фальшивий, підроблений (І): Петругь 
рекь: я тому листу ганю, штожь тоть листь не добрьій, 
фальшевньїй (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 

3, (який має порівняно малу вартість) малокоштовний 
(І): іезШЬу іа]а газіа^а пе доЬга Ьуіа, зіагозііе пазготи 
таіеі' шкагапа Ьуіі, а роїош... іе)е сіоЬгошоїпе таіеі/ 
ргосіа^аїі (Луцьк, 1388 2РЬ 107). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. не добрий І (1498 АЛМ 169); 1 се- 

добрьш 1 (XV ст. СЯ 39 зв.); наз. одн. ж. пе боЬга (1388 
ІРІ 107). 

*НЄДОР'БЗОВИЧТ> ч. (2) (особова назва): ми кнАзь 
фєдорь любортовичь чиннмь свьдочио и знаємо... ажє што 
пань данило задєрєвєцкин дажбоговичь замЬниль сА сели 
ис воитомь ись зудєчовьскимь... противь ловчичь и нєдо- 
рЬзовича дворищємь (Зудечів, 1411 Р 78—79). 
ФОРМИ: род. одн. нєдорьзовича (1411 Р 79). 
*НЕДОСП'6ЛСКИЙ ч. (1) (особова назва): нижли зять 

кюи князь Михайло маеть отложити за тьіе Горки Стани- 
славу НедослЬлскому осмьдесят коп грошей и осмь копь 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28). 
ФОРМИ: дав. одн. Недоспьлскому (XV ст. АрхЮЗР 

8/1V, 28). 
*НЄДОСТАТИ дієсл. док. (2) (кого кому) не бути (кого 

в кого), не мати (кого) (1): ажє пакь тьіх ємоу не достанєть 
тогда що бьі било братїАмь єго синомь пана жоуржєвьімь 
В дЬтємь ихь... нєпорушєно николижє на вЬки вЬчнни 
(Сучава, 1429 Сові. І, 242); 

(кого кому) не стати (кого в кого), перестати існувати 
(І): А коли би, боже того не дай, нє достало нам господар А 
нашєго Стєфана воєводи, а мьі нє имаим ни жадного дер¬ 
жати сА... господар А (Сучава, 1462 ВО II, 289). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. нє достанєть (1429 Сові. І, 

242); баж.-ум. сп.З ос. одн. с. бм... нє достало (1462 ВО 
II, 289). 
Див. ще *НЄДОСТАТИ СА. 
*НЄДОСТАТИ СА дієсл. док. безос. (1) (кого кому) не 

бути (кого в кого), не мати (кого): (Али) би сА щефаноу 
дЬтїи нє достало сь єго жєною Олєнкою, ино по єго животЬ 
што би била ОлєнцЬ Пожарита до єи живота (б. м. н., 
1426 ВАМ 21). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. с. би сА... нє достало 

(1426 ВАМ 21). 
Див. ще *НЄДОСТАТИ. 
*НЄДОСТАТОКЬ ч. (3) 1. (скрута) нестаток, недоста¬ 

ток, нужда (2): Єсть вь обичаи землі нашои колі и мтрь 

умре тогди дєти бЬроуть половиноу о(т) оца оусєго имєнїя 
а прїгожаєтсл такьімь дЬтємь оу моло(до)стї частокро(т) 
свою дЬ(л)нїцю истратїть а тако(ж) о(т) обою стороноу 
бьівають нє(до)ста(т)кьі вєлїкии проте ми оуставлАємь 

своєю ра(до)ю аби дєти нє бралї дЬ(л)нїци о(т) оца до- 
коу(л) дроугоую жоноу поимє(т) (XV ст. ВС 28); Ино тими 
рази длА нєкоторого моєго нЬдостаткоу єіце єсмо в кнАзА 
ВасилА Єго Милости взАли сємдєсАт коп грошей широких 
к нашой нєкоторой пилной потрєбе (Друцьк, 1492 АЗ 
III, 23). 

2. (нестача) недостача (1): А про недостатокь людей 
имаеть слуга нашь БЬдунь... самь у той земли у Пере- 
мнекой бьіти и вь томь сель (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6). 
ФОРМИ: дав. одн. нЬдостаткоу (1492 АЗ III, 23); знах. 

одн. недостатокь (1408 АкЮЗР І, 6); наз. мн. нє(до)ста(т)ки 
(XV ст. ВС 28). 

*НЄДРУГЬ ч. (2) недруг, ворог: а кь нєдругомь єго кь 
Охьматовьімь дєтємь посьілаєшь а наводнить ихь на єго, да 
и кь иньїмь нєдругомь єго на єго лихо посьілаєшь (б. м. н., 
1499 ВО II, 448). 
ФОРМИ: дав. мн. нєдругомь (1499 ВО II, 448). 
НЄДОУЖЬ прикм. (2) неспроможний, безсилий: ино 

ми нєдоу(ж) бихо(м) дати єи а боронитись на(м) ника(к) 
заноу(ж) помо(ч) и по(д)попьі жаднои нє имає(м) ни о(т)- 
колЬ (Васлуй, 1456 ЗСФ)\ чомь коли єсми могь до живота, 
и я єсми даваль, а тєпєрь єсми нєдоужь ничого давати бєзь 
вашоє милости (б. м. н., 1481 ВО II, 364). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. иєдоужь (1481 ВО II, 364); наз. 

мн. ч. нєдоу(ж) (1456 ЗСФ). 
ІНЄДЬІЦ'Ь (МЕДЬІЦ'В) див. *МЄДЬІКА. 
*НЄД1»ЛЯ ж. (54)1. (назва сьомого дня тижня) неділя 

(18): А писана грамота вь Лвовь, в недЬлю на канонЬ 
святого Филипа (Львів, 1378 ЗНТШ ЬІ, 5); писань листь... 
оу нЬдєлю, на канунЬ водохрщь (Сучава, 1393 Сові. II, 
608); а то сА доконало о у коломии оу нєдЬлю по оусЬкно- 

вЬньи глави стго ива(н) (Коломия, 1424 Р 102); да(н) оу 

ланчици оу нєдЬлю в днь стоЬ луцЬи (Ланчиця, 1433 Р 
123); А мають в тоє мито оувєзатисА за нєдєлю пєре(д) 
свАтьки в нєдєлю (Петрків, 1489 АМВ); 
еєркизная нєдЬля (1) див. *СЄРКИЗНЬ1И. 
2. (одиниця виміру часу, рівна семи дням) тиждень (34): 

по ишєствьи стго дха за в нє(д)ли литовьскимь кнАзємь 
стати оу холмЬ а королеви оу сточьцЬ (б. м. н., 1352 Р 6); 
а писано листо... оу понєдЬлнико пєрвоі нєдЬли поста 
(Сучава, 1388 ЗЬ 679); а то сА дЬяло... оу пАтокь пАтоЬ 
нєдЬлЬ оу вєликомь постЬ (Львів, 1421 Р 94); а п(с)ь 

леть оу волховци пАтои нд(л)Ь поста (Ольховепь, 1445 
СР/С); а промЬшкаеть большь чотирь недЬль хотя одинь 
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день, ино за ся "йдучи, такожь по два гроши (Сте- 
пань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); а держати ему твій мьіта 
три годьі до того ж року до Матки Божеє днА первое за 
неделю (Вільна, 1498 АЛРГ 83); мьі сказоуємь матєєви 
то(г) конА двє нєділи хова(т) (XV ст. ВС 23 зв.); и прєз 
год да им слоужат на вьсАкоу нєдєлю литоургїю, на день 
сьботньш (Гирлов, 1499 БО II, 156); 

с в гА т а я н є д є л я (1) див. СВАТЬІИ 2. 
ФОРМИ: род. одн. нєділн 2 (1388 5А 679; 1402 Собі. II 

621); недєли 1 (1408 АкЮЗР І, 6); ндли 1 (1435 Р 133); 
неділі і (1421 Р 941; недєлі 1 (1414 Р 85); нд(л)і І (1445 
СРК)\ знах. одн. неділю, неділю 9 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 
1386—1418 Р 35; 1404 Р 70; 1424 Р 102; 1433 Р 123; XV ст. 
ВС 28 зв., ЗО; 1433—1443 АРМ)\ нєдєлю, неделю 9 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4; 1489 АМВ; 1493 АЛРГ 56; 1498 АЛРГ 

82, 83; 1499 БО II, 156); ндлю 3 (1388 Р 39; 1415 Р 
87; 1433 Р 125); нєді(л) 2 (1386—1418 Р 35; 1419 Р 91); 

нділю 1 (1433 Р 121); ніделю 1 (1393 Собі. II, 608); нєди(л)ю 
1 (1436 Со5/. II, 707); нєдєл 1 (1403 ДГМ); місц. одн. 
на (оу) нєділи, нєд(іли) (1402 Собі. II, 621; 1465 АкВАК 
III, 4; 1476 ВО І, 211); род. мн. недель, иєдє(л) 2 (XV ст. 
БС 12 зв.; 1496 АЛРГ 78); неділь 1 (2-а пол, XV ст. АЛМ 
9); знах. мн. нєді(л) 1 (1386—1418 Р 35); недєли 1 (1448 
Собі. II, 365); ор. мн. иєдил/Ами (1453 Собі. II, 765); місц^ 
мн. оу неделяхь, нєдєл/А(х) 2 (1387 СП № 12; 1487 РИБ 
226); на нєдєліхь І (1488 ВО І, 356); знах. де. нєділи 
2 (XV ст. ВС 23 зв.; 1459—1460 ЗНТШСШІ, фотокоп.); 
недєли, нєдєлї З (ХУ ст. ВС 11 зв., 23 зв.; 1487 РИБ 226); 
нє(д)ли 2 (1352 Р 6; XV ст. ВС 14 зв.). 

* НЄДОЯ ж. (2) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 
зівстві): а хота(р) томоу сєлоу фоундінє(м) да єс(т) почєн- 
ши о(т) могилоу о(т) недіи (Сучава, 1428 Созі. І, 224). 
ФОРМИ: род. одн. нєдіи 1 (1428 Созі. І, 224); нєдіє І 

(1428 Созі. І, 224). 
НЄЖЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

И єщє ємоу потвердили єсми село на имі Нєжеіди (Ясси, 
1459 ВО І, 32). 
ФОРМИ: наз. Нєжєщи (1459 ВО І, 32); знах. Нєжєщи 

(1459 ВО І, 32). 
НЄЖЛИ див. НИЖЛИС 
*НЄЗАБОРОННЬІИ прикм. (1) безперешкодний, віль¬ 

ний: и везде на(м) имінїа є(г) и доходьі отворєньї и незабо- 
ронньї, ка(к) на(м) самому, оу нашєи земли (Сучава, 1457 
Собі. II, 811). 
ФОРМИ: наз. мн. незаборонньї (1457 Собі. II, 811). 
*НЕЗАМАИ част. (1) (утворює описові форми нак. сп.) 

хай, нехай: а и(м) в тую зє(м)лю вжо не надобє вступати- 

сА... а тьі(х) пнизє(и) свои(х) они незама(и) смотрА(т) на 
томь комоу будоуть давали (Вільна, 1495 В Соб.). 

*НЄЗАСЄДЄЛЬІИ ч. (1) вільний безземельний селянин, 
що вів індивідуальне господарство на землі феодала і міг 
залишити місцеперебування, заплативши викуп: а нєзасєдє- 
льіи, коли оусхотА(т) о(т) нє(г) про(ч) поити... вьіхо(д) о(т)- 
да(в)ши волно ємоу поити гді хочє(т) (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. мн. нєзасєдєлнн (1490 Пам.). 
НЄЗГОДА, НИЗГОДА ж. (3) незгода, непорозуміння: 

1 іе7, іезіІіЬу... гпегі зоЬоіи пегЬоби, аЬо з\Уаг росгаїі, 
зисі'іа тезіа пазгоНо гасІпоЬо регезисіа па пісЬ пе таіеГ 
Ьгаіі (Луцьк, 1388 ЕРГ 104); А коли сі прилоучит ні- 
котораа знамєнитаА кривда а низгода межи старостами, 
тогдьі мьі имаєм дати знати кролєви єго милости (Гирлов, 
1499 ВО II, 424). 
ФОРМИ: наз. одн. незгода 1 (1499 ВО II, 424); низгода 

І (1499 ВО II, 419); знах. одн. пегЬоби (1388 ЕРІ 104). 
НЄЗЛАМАННО присл. (1) непохитно, незламно: Тоє 

вьсє... слюбоуєм... Яноу Олбрахтоу... моцнє и нєпороу- 
шєннє и незламанно и нєоуражєнно имаємо дрьжати 
(Гирлов, 1499 ВО II, 425), 

*Н€ЗЛАМАННЬІИ прикм. (1) непохитний, незлам¬ 
ний: а мьі имаємо иміти и ховати вАчнїи и нєпороушєнньш 
и нєзламанньїи мир и покоуи (Гирлов, 1499 ВО II, 420). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. нєзламанньїи (1499 ВО II, 420). 
*НЄИЗРУШЄНЬІИ прикм. (1) непохитний: Мьі дмит- 

рии инімь имєнємь корибу(т),.. чинимь то знаємо... ижє... 
володиславу королеви польскому... голдовали єсмо вірно 
и право не изрушеною вірностью (Краків, 1388 Р 40—41). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. не изрушєною (1388 Р 41). 
Див. ще *НЄИЗРУШИСТЬІИ, НЄПОРОУШЄНЬ1, *НЄ- 

РОУШЄНЬІ. 
НЄИЗРУШИСТО присл. (1) непорушно, непохитно: а на 

кріпо(ст) то(г) листа приві(с)ли єсмо наша пєча(т) абьі то 
кріпко здєржа(т) не изрушисто никакими ді(л) (Молодеч¬ 
но, 1388 Р 43—44). 
Див. ще НЄПОРОУХОМО, НЄПОРОУШАННО, НЄПО- 

РОУШЄННЄ, КЄІІОРОУШЄНО, НЄПОРОУШНЄ, нєпа 
РОУШНО, нерухомо. 

*НЄИЗРУШИСТЬІИ прикм. (1) непохитний: Ми 

кнА(з) двдь дмитриєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... чи- 
нимьі знамєни(т)... како кєдьі... дмитрии инімь имєнє(м) 
корибу(т)... голдованиє и вірность... королеви польско¬ 
му... со вси(м) своими зємлАми и гро(д) з боАрьі и с люд- 
ми вірность праваА и не изрушистаА слюби(л) а мьі... 
ислюбуємьі за нєго... ижє... віоє(н) 6удє(т) кооолеви 
(Лучнця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ие изрушистал (1388 Р 39). 
Див. ще *НЄИЗРУШЄНЬІИ, НЄПОРОУШ€НЬ\ *Н0* 

РОУШЄНЬІ. 
НЄИСПРАВЄДЛИВЄ, НЄИСПРАВЄДЛЇВЄ, НЄИСПРА- 

ВЄДЛИВ'Ь присл. (4) (стп. піе5ргалуіес11і\уіе, стч. пезрга- 
уєйііує) несправедливо: Пєтрь жалова(л) на соу(д)ю и(ж) 
нєисправєдливє єго соудиль а тамь на соуді єго не наго- 
ниль (!) (XV ст, ВС 23), 
Див. ще НЄИСПРАВЄДЛИВО. 
НЄИСПРАВЄДЛИВО присл. (1) несправедливо: про то 

мьі сказоуємь ажь которьіи соу(д)я ко(г) не исправєдливо 

осоуди(т) не боячисА бга то(т) имеє(т) на вьішьшєє право 
о(т)озвать (XV ст. ВС 33 зв.). 
Див. ще НЄИСПРАВЄДЛИВЄ. 
НЄИСПРАВЄДЛИВО див. НЄИСПРАВЄДЛИВЄ. 
НЄИСПРАВЄДЛЇВЄ див. НЄИСПРАВЄДЛИВЄ. 
! НеИСПРАВЄДНОМЬ (НЄПРАВЄДНОМЬ) див. *НЄ- 

ПРАВЄДНЬІИ. 
НЄИСПРАВНЄ, НЄСПРАВНЄ присл. (3) (стч. пезргаупе, 

стп. піезргашпіе) незаконно, несправедливо: и мно- 
гьіи нєи справ не бралї а людємь кривьди чинїлї (XV ст. 
ВС 22). 

*НЄКЄЯ див. *НИКЄЯ. 
НЄКИДЬ див. НИКИД. 
НЄКИТА див. НИКИТА. 
*НЄКИТОВ прикм. (1): Итакож прїидє прАднами... 

Илінь, дочка Нєкитова... и продала... дві селі що соуть 
на Молдаві (Сучава, 1488 ВО І, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Нєкитова (1488 ВО І, 355). 
Пор. НИКИТА. 
НЄКОАРЬ див. НИКОАРЬ. 
НЄКОЛИ1 присл. (1) (цсл. ніколи) деколи, іноді: 

Пірвьі(х) обьічаєвь соудьт бьівали соуженн бєзь часоу, 
ижє нєколи по обіді опївшисА соудьі соужєньї а такь 
иєгді сїльньїи оубогь прємогль зань(ж) нє по(д)лоугь 
часовь соудь бьіваль (XV ст. ВС 13). 
НЄКОЛИ2 див. НИКОЛИ. 
НЕКОМУ займ. (1) (дав. одн.) (заперечний, ужива¬ 

ється для позначення відсутності виконавця дії у без¬ 
особовому реченні) нікому: писати бьіло некому (б. м. н., 
1497—1498 АЛРГ 79). 
НЄКОТОРЬІИ, НОКОТОРЇИ займ. (69) (цсл. нікото- 

рьіи) ї. (неозначений) (64) (той або інший) будь-який. 
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який-небудь, якийсь, котрийсь (33): І іег, іезі- 
ІіЬу сМгезІіапіп, пекоіогоі гикоіи к1шаНо\т)іи те! 520І 
«сгігті, аЬо 'Ачіагн, таїеГ Ьуіі кагап росііиЬ ргатлта па- 
згоіегетіі (Луцьк, 1388 ЕРІ 106); тєжь то изволи(л) єсмьі 
ему... аж бьі коли нікотораА пригода ему ста(л) тогдьі нма 
то село заміни(т) продати тако доброму Ако и самь (Львів, 
1399 Р 59); а коли бьі бьіла огь нікоторьіхь нашихь не- 
пріятелей налога на нашу землю Перемьіскую, тогдьі 
имаегь слуга нашь Бідунь... самь своимь животомь пола¬ 
тати (!) со всіми своими людми на обороніня нашей землі 
Премьіской (Судоми р, 1408 АкЮЗР І, 6); и ти (ж) ач бьі 
сА на(м) пригодила нікотораа пригода або нати(с)кь, 
бу(д) о(т) ко(г)... вьіити на(м) и(с) нашєи зємли, то(г)ди 
на(м)... иміня и(х) отворєна и міста и(х) (Сучава, 1457 
Созі. II, 811); А пак аж сА прилоучит та побігнєт нікото- 
рїинашбоАрин или наш слоуга до кроль єго милости... 
тотби имал одослати с£ до нас до своєго господарі (Гир- 
лов, Е499 ВО II, 421); 

(точно не визначений) якийсь (13): а іезШЬу пекоіогуі 
коп, ЬуіЬу... кгасіепуі, сгегег сЬгезі*іапіпа... ргІ5Іако]и 
осгізШізіа шаіеГ (Луцьк, 1388 ЕР В 108); ОуставлАємь 
и сказоуємь коли(ж) нєкоторьіи щєпьі са(до)вьі во огоро- 
дЬ боудоуть щиплєньї а боудоуть викорени... маеть за¬ 
ставить во огородЬ щєпьі а вїньї шєсть гривень на томь 
(XV ст. ВС 29 зв.); Мьі Іо Стефан воєвода... знаємо чиним... 

яко коли от давного а прєминоулого часоу нЬкотораА не¬ 
приязнь и знамєнитаа незгода и валка бьіла межи нами... 
и тими часи єго милость вишєречєннїи крал... нам вьси 
иєрзАчки... отпоустиль (Гирлов, 1499 ВИ II, 419); 
пекоіогоЬо росІоггепоЬо т е І і (1) див. 

* Р0^02РЕN V.!; нЬкоторьіми чАсьі (1) див. 
ЧАСЬ; 

(окремий) деякий (7): І сієш регесі зіеЬіе па ігу сіогоЬу, 
пекоіогуге пазгу иге и ісЬ хеті і (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140—141); Єстли би мистрь... с нами оу которьш 
хотЬль оустоупити тадьінки о єднаньє покоя ижбьістє з 
ва(с) нікоторни паньї радньш вибравши к на(м) рачили 
зослати (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); Имінїя ді- 
ди(ч)но которьти(ж) то оу пєнАзА(х) запїсоують нєкото- 

ри(х) оу наши(х) сто р он а (х) діржано до ИІ лЬ(т) а пото- 
мьсА вистояло (XV ст. СЯ 41 зв.); Што єстє намь говори¬ 
ли огь приятеля нашого Стєфана воєводи... о запись нашь 
штожь ему вь томь нашомь записе нєкоторьіи члоньки ся 
били нє сподобали, и тоть запись кь намь єстє принесли, 
абихмо казали єго переписати (б. м. н., 1496 ВИ II, 405); 

(у знач, Іменника) (9) хтось, дехто; (у множині) деякі: 
Соуть некоторьі(и) што(ж) имаю(т) имєнья на (до)лгьіи ча(с) 
пожївана а оу коро(т)комоу часоу страви(т)... мьі оустав- 
лАємь на такьіхь и(ж) имають всє(г) именїя своєго осоу- 
жєнї бьіти (XV ст. ВС 24 зв.); а єстли А не тоєи мєньї вн- 
стоуплю а любо нєкоторьш по мні боудоучии... тогдьіА а 
любо по мнЬ боудоучии королю двєсте роублє(в) заплати(т) 
(Луцьк, 1467 СП № 13). 

2. (заперечний) жоден, ніякий (2): Мьі дмитрии инЬмь 
имєнємь корибу(т)... чинимь то знаємо... ижє добраА рада 
иаши(х) боАрь... не примучєни ни принєволєни нікото- 
рою неволею вєлєбному г(с)пдрю володиславу королеви 
польскому... голдовалн єсмо вірно и право (Краків, 
1388 Р 40—41); и такожє тоти люди... да не имає(т) никто 
о(т) наши(х) пано(х) н оурА(д)нико(х) соудити и(х) ни 
оу чє(м) а нє оу которо(м) дилЬ (Сучава, 1472 ВІДчАя 
530). 

3. (у знач. неозначеного числівника) декілька (3): по 
иєкоторо(м) дни зазваль миколаи пороучника на право 
отьі(и) пєнєзи (XV ст. ВС ЗІ); Міли єсмо о(т) вась листьі 
мистра... посліднє ва(м) посланий... Викладаючи они 
нЬвкотори(х) члонце(х) нньі(м) обичае(м) и розоумо(м) 

. нижлисА они сами в собі маю(т) (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. иєкотории, нєкотори(и), пекоіо- 
Гуї 4 (1388 ЕРЬ 107, 108; XV ст. ВС 27, 34 зв.); н-ькоторїи 
2 (1499 ВО її, 421); піекоіогу] 1 (1388 ЕР В 108); иєко(т)рии 
1 (XV ст. ВС 18); род. одн. ч. нєкоторого, нєкоторо(г) 2 
(XV ст. ВС 29; 1492 АЗ III, 23); нєкоторого 1 (1499 ВО II, 
422); дав. одн. ч. нєкоторомоу, нєкоторомл 2 (XV ст. ВС 
22 зв.; СЯ 41); нєкоторомоу 1 (1499 ВО II, 424); знах. одн. 
ч. нєкотории, иєкоторьі(и) 2 (XV ст. ВС 18; СЯ 41); пеко- 
іогопо 2 (1388 ЕРЬ 105, 106); міси. одн. ч. по нєкоторо(м) 
1 (XV ст. ВС 31); иє оу которо(м) 1 (1472 Л/Я«А» 530); 
знах. одн. с. ніїкоторое (1447—1492 ЛКБВ)-, наз. одн. ж. 
иькоторам 3 (1399 Р 59; 1499 Ви II, 419, 424); иикотораа 
2 (1457 Созі. II, 811; 1499 ВО II, 424); нькотора 1 (1462 
ВИ II, 285); род. одн.^ж. нєкотороє І (XV ст. ВС 15); нє- 
которьі(и) І (XV ст. вС 6); дав. одн. ж. нєкоторой, пекоіо- 
го] (1388 ЕРІ 106; 1492 АЗ III, 23); знах. одн. ж. нєкото- 
роую, пекоіогиіи (1388 ЕРІ 104; XV ст. ВС 27 зв., 36 зв., 
38 , 38 зв.); ор. одн. ж. ніжоторою (1388 Р 40); місц. одн. 
ж. о(в) нєкоторой, нєкоторо(и) З (XV ст. ВС 18, 29 зв., 32); 
о неко(т)рои І (XV ст. СЯ 41 зв.); ! о нєкотории 1 (XV ст. 
ВС 7 зв.); наз. мн. нєкотории, нєкотори(и) 9 (XV ст. ВС 
10 зв., 11, 15, 23 зв., 24 зв., 28 зв., 29 зв., 33; 1467 СП 
№ ІЗ); пекоїогу 1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); ! нєкотии 
1(ХУст. ВС 15): наз. мн. ч. нєкотории І(ХУст. ВС 29 зв.); 
нєкотории І (1496 ВО II, 405); наз. мн. с. нькотораа (1457 
Созі. II, 809); род. мн. ніжоторихь, нькоторьіх (1408 
АкЮЗР І, 6; 1499 ВО II, 425); знах. мн. ч. нькоторин 
(1447—1492 ЛКБВ); знах. мн. ж. нєкотории 1 (XV ст. 
ВС 15); ! нєкотии 1 (XV ст. ВС 23); ! торьіи 1 (XV ст. ВС 
18); ор. мн. нькоторнми (1402 Созі. II, 623; 1448 Созі. II, 
734); місц. мн. по (оу) нєкоторьі(х) З (XV ст. ВС 21 зв., 
26 зв.; СЯ 41 зв.); нЬвкотори(х) 1 (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *Н'6КТОРЬІ. 
! НЄКОТЬІИ (НЄКОТОРЬІИ) див. НЄКОТОРЬІИ. 
НЕКРА ч. (1) (особова назва): А с тих сель имат Драго- 

мир и Некра... служити намь ... трими стр-Ьлци (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. Некра (1378 ЗНТШ ІЛ, Б), 
НЄКРАШ див. НЕКРАІІГЬ. 
* НЄКРАШЄВЩИНА ж. (1) (назва земельного володін¬ 

ня у Київській землі): морхина даеть двЬ вєдрЬ мєдоу из 
нєкрашєвщиньї (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. нєкрашєвщини (бл. 1458 Р 167). 
НЕКРАШІї, НЄКРАШ ч. (3) (особова назва): А при 

томь бьіль... пань Михайло Дробишь, а Мрочко и Не- 
крашь, нам^стникь Кобринскій (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); а длА лєпьшоє справедливості! я Нєкраш печат 
єсми свою привесил к еєму н(а)ш(о)му листу (Кременець, 
1497 АЗ І, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. Некрашь, Нєкраш (1401 АкВАК III, 

2; 1497 АЗ І, 112). 
1 НЄКРИЛА (НЄГРИЛА) див. НЄГРИЛЬ. 
"НЕКРИНОБо прикм. (і): Узрьвши єсми на вьрную 

службу Драгумиру и на Некрину, дали єсми имь... село 
Старуня... штоже... осадил отець Некринь пустиню, то 
єсть село Некриново, и братии его, и дЬтий его (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5). 
ФОРМИ: наз. одн. с. Некриново (1378 ЗНТШ ІЛ, 5). 
Див. ще НЕКРИНЬ. 
НЕКРИНЬ прикм. (2): Узрівши єсми на вірную службу 

Драгумиру н на Некрину, дали єсми имь... село Старуня... 
штоже... осадил отець Некринь (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 
4—5). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Некринь (1378 ЗНТШ ІЛ, 5); 

знах. одн. ж. Некрину (1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5). 
Див. ще *НЕКРИНОВЬ. 
Пор. НЕКРА. 
НЄКРОВИЧЬ ч. (І) (особова назва): а тому свідципа(н) 

Аньколичь... пань шандро нєкровичь (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: наз. одн. нєкровичь (1404 Р 68). 



І нєким — 38 — нємєць 

! НЄКИМ <НИКИМ) див. НИКТО. 
НЄЛАЦЬНОСТЬ ж. (1) (стп. піе*аспо$с) скрутність, 

трудність: сами порозоуміти можете коли ани в коруні 
ани вь кнАзьстві вєлико(м) обьличнє не бьіли бьіхо(м) 
ижє в таковьі(х) річа(х) великая бьі бьіла нєлацьность 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКВВ). 
ФОРМИ: паз. одн. нєлацьность (1447—1492 ЛКБВ). 
*НЄЛЗЄ предик. (1) не можна: а про(ч) и(м) нє(л)зє о(т) 

нє(г) поити (Луцьк, 1490 Нам.). 
Див. ще НЄЛЬЗА. 
^ІЛТО§ТІУУЕ присл. (1) (стч. пеіііозііуе, стп. піеіі- 

(озсііє) (без вияву милосердя) безжалісно: а ]езі!іЬу 
зшеікі ргегесгопуіе, педуіппозІДи ]'гЬо розлуеісгіїі Ьу, 
скгезі’іапіп \^іпи... пеШозІіте шаіеі' ріаіііі (Луцьк, 1388 
грі Ю7). 

*Н€ЛЬЗА предик. (1) не можна: вь ку(з)минє ставь со 
мльїномь але споущать єго нє(ль)за (б. м. н., XV ст. 
ИК). 
Див. ще * НЄЛЗЄ. 
НЄЛ'ЬПКО ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли... 

слоуги королеви ильА гоуїцичь... и нєліпко (б.м.н., 
1463 ГГЯ)- 
ФОРМИ: паз. одн. нєліпко (1463 ГГЯ)- 
НЄЛЮБЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли світкн 

добрьш люде кнзь глібь ивановичь... пань нєлюбь (б. м. н., 
1463 ГГЯ). 
ФОРМИ: наз. одн. нєлюбь (1463 ГГЯ)- 
*Н€ЛАЖИЧЬ ч. (1) (особова назва): тучнАкьда(л) пани 

марєкоріті росовон своє село куропотники и нєлАжича 
дворище (Галич, 1418 Р 89). 
ФОРМИ: роді одн. нєллжича (1418 Р 89). 
*НЄМАЛИИ прикм. (1) чималий, значний: Ми кнзь 

Сємєнь... о(з)на(і)моуємо... И(ж) мьі дєи змилова(в)ши 
сА Но(д) (!) слоугою Наши(м) оурожоньі(м) Єрємиєю 
Ша(ш)ко(м) Которои На(м)ь вєликіє оуслоуги Своє И 
ко(ш)то(м) Нємали(м) о(т)дає(м) (!)... при (в)сюи о(т)чи(з)- 
ні... є(го) зоставоую (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. Нємали(м) (1459 Р 171). 
НЄМЄРА див. НЄМИРА. 
НЕМЕРОВИЧЬ див. НЕМИРОВИЧЬ. 
НЄМЄЦКЬІИ1, НЄМЄЦСКЬІИ, нємєцки, НЄМЄЦ- 

кїи, нємєцкьі, НЄМЄЦСКИ, НЄМЄЦСКЬІ, НЄМЄЦ¬ 
СКЇИ, НЕМЕЦЬСКЬІИ, Н'БМЄЦСКЬІ, Н'ЙМЄЦКЬІ, нє- 
МЄСКИ прикм. (207): ми пань алєксандрь воєвода молдав- 
скьі и націй слуги... пань хотько цАциньскьі, пань шандрь 
німєцкьі... чиними знаємо... великому владиславу... ко¬ 
ролю польскому... слюбуеми и ислюбили єсмьі... и го(л)- 
довали есмьі... имаємьі ему вірни бьіти и послушни (Ка- 
м’янець, 1404 Сові. II, 625); А на то ест вєликаА марторїА... 
поп Оєодопь БистрицкТи, поп Юсафь Нємецкїи.,, и бояри 
наши (Сучава, 1464 ВО І, 84); А на то єсть... віра наших 
0оярь: в. п. Доуми... в. п. Єрємїа н п. Драгоша паркала- 
бовє нємецкїи (Ясси, 1500 ВО II, 173); 
лісь нєміцкии (1) див. Л'бСЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нємєцскьіи, нємєцски(і), пешесз- 

ку) 9 (1460 Сові. 3. 34; 1461 ВО І, 45; 1463 ВО І, 74; 1464 
0/Я«Л» 517; 1465 ОБ 176; 1467 ВО І, 123; 1474 РГС; 1475 
ВО І, 204; 1476 ВО І, 209); нємецкїи 7 (1462 ВО І, 52; 
1464 ВО І, 84; 1466 0/£«Л» 519; 1472 Сові. О. 26; 1479 
ВАМ 61; ВО І, 224; Сові. 3. 98); иємєцкн, нємец(ки) 4 
(1462 ВО І, 56; 1466 ВО І, 113; 1472 ВО І, 170; 1480 ВО І, 
241); нємєцски 3 (1470 ВО І, 151, 156; 1472 Сові. 3. 88); 
нємєцски 2 (1469 ВО І, 138; 1470 ВО І, 141); нємєцкии 2 
(1460 ВО II, 276; 1464 ВО І, 84); нємєцки і (1466 ВО І, 
115); ньмєцки 1 (1404 Сові. II, 625); немецьскин 1 (1473 
ШКН)\ німєцскьі 1 (1472 ВО І, 172); нємєцскїи 1 (1467 ВО 
І, 121); зам. род. одн. ч. в. п. паркалаба нємєски 1 (1500 
ЗО 7); род. одн. ч. нємєцкого, иємєцко(г) 59 (1436 0/І?«Л» 
469; 1442 Сові. II, 93; 1458 0/Я«Л» 512; 1460 ОІВ*А» 515; 
1467 ВО І, 119; 1478 ВО І, 219; 1480 ВО І, 239; 1483 Сові. 3. 

122; 1496 ВО II, 93; 1497 Сові. 3- 224 і т. ін.); нємєцскаго, 
нємєцьскаго 24 (1438 ОВАс 27; 1442 Сові. II, 88; 1457 ВО 
І, 4; 1459 Сові. 5. 22; 1460 ВО II, 270; 1462 ВО І, 63; 1464 
Сові. 5. 60; 1466 ВО І, 106; 1470 ВО І, 150; 1493 ВО II, 6 
і т. ін.); нємєцского 17 (1443 Сові. II, 149; 1465 0/В«Л» 518; 
1468 ВО II, 306; 1471 ВО І, 164; 1473 ВО І, 184; 1479=1480 
Сові. 5. 105; 1483 ВО І, 270; 1484 ВО І, 283; 1495 ВО II, 
59; 1497 ВО II, 119 і т. ін.); иємєцкаго ІЗ (1439 Сові. II, 
46; 1440 Сові. II, 65; 1458 ВО І, 25; 1459 ВО І, 34; 1462 ВО 
I, 62; 1465 ВО І, 88; 1467 ВО І, 117; 1468 ВО І, 130; 1469 
ВО І, 134; 1470 ВО І, 148 і т. ін.); німєцкаго 3 (1437 МіН. 
203; 1470 ВО II, 310; 1472 0//?«Л» 528); німєцкого 2 (1429 
ОІВ«А» 455; 1441 0/Я«Л» 477); неміцного 1 (1427 0/#«Л» 
450); нємєцьского 1 (1475 ВО І, 206); 1 німєцко 1 (1495 
ВО II, 57); ! нємєц... І (1432 ДГВ1Н); дав. одн. ч. німец- 
комоу (1448 ОІД №10 в); род. одн. ж. нємєцкои (1467 МіН. 
Оос. 125); місц. одн. ж. оу нємєцкои 4 (1491 ВО І, 491; 1499 
ВО II, 144); оу німєцкон 1 (1479 ВО І, 221); оу немєцскои 
І (1487 Сові. О. 7); наз. мн. ч. нємецкїи 26 (1487 ВО І, 294; 
1488 ВО І, 325; 1490 ВО І, 384; 1491 ВО І, 449; 1493 ВО 
II, 4; 1498 ВО І, 126; 1499 ВО II, 136, 167, 425; 1500 ВО 
II, 173 і т. ін.); нємєцкии, нємєц(кьіи)2 (1499 ВО II, 155; 
1500 Сові. 3. 231); нимєцкїи 1 (1486 ОС 144); нємєцскїи 
І (1499 ВО II, 444); зам. род. мн. в. п. єрємїа и драгоша 
нємєцки І (1500 Сові. 3. 234); род. мн. нємєцскихь, нємєцс- 
ких, нємєцски(х) 6 (1487 ВО І, 296, 517; Сові. 0.7; 1488 ВО 
I, 348; 1489 ВО І, 372; 1493 ВО II, 22); нємєцкихь, нє- 
мє(цк>их 2 (XV ст. НРРГ 10; 1500 ВО II, 175); нємєцких 
І (1486 ВО І, 290); ор. мн. немєцкимн (1443 ПГСММ). 
Пор. НЄМЄЦЬ *. 
* НЄМЄЦКЬІИ2 див. * НЄМЄЦКИИ. 
НЄМЄЦСКИ див. НЄМЄЦКЬІИ1. 
НЄМЄЦСКЇИ див. НЄМЄЦКЬІИ1. 
НЄМЄЦСКЬІ див. НЄМЄЦКЬІИ і. 
НЄМЄЦСКЬІИ див. НЄМЄЦКЬІИ1. 
НЄМЄЦЬ1, НЯМЦ ч. (136) (назва міста у Молдавсько¬ 

му князівстві) Нямц: А на то... віра пана Шандрова от 
НімцА (Сучава, 1403 338); а кто имєть коупити скоть 
или бараньї, оу бакові... либо на німци... не надобі нигде 
мьіто дати (Сучава, 1434 Сові. II, 669); и дали и приложили 

єсмьі о(т) на(с) томоу(ж)... нашємоу стмоу монастироу о(т) 
немца болото криваА (Ясси, 1500 Сові. 3. 230). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Нємєць 1 (1470 ВО І, 

155); от Нямц 1 (1491 ВО ї, 453); род. одн. Німца, Німьца 
65 (1407 Сові. І, 56; 1427 ОУВ«А» 450; 1466 Сові. II, 251; 
1452 Со5*. II, 410; 1458 ВО І, 20; 1470 ВО І, 147; 1487 ВО 
і, 292; 1490 ВО І, 386; 1499 ВО II, 160; 1500 Сові. 3. 230 
і т. ін.); Немца, Нє(м)ца 47 (1435—1436 Сові. II, 494; 1443 
Сові. II, 185; 1451 Со5Л II, 400; 1458 ВО І, 6; 1466 ВО І, 
106; 1482 ВО І, 263; 1490 ВО І, 398; 1491 Сові. 5. 157; 1499 
ВО II, 144; 1500 Сові. 3. 230 і т. ін.); Нл(м)ца 2 (1471 
0/В«Л» 525; 1500 Сові. 3. 230); нємці 5 (1447 Сові. II, 
288; 1448 Сові. II, 352; 1466 ВО І, 95); німц/а, німці 6 
(1403 ДГАА; ДЗ 338; 1407 Сові. І, 56; Сові. II, 628; 1408 
Сові. І, 61; 1453 0/В«А» 503); Німцоу, Нямцоу 2 (1470 
ВО І, 153; 1491 ВО І, 464); знах. одн. нємєць (1453 Сові. 
II, 466); місц. одн. оу Нємцл, нємці 3 (1443 Сові. II, 121; 
1453 Соз^. II, 466; 1456 Сові. II, 790); на німци 2 (1408 
Соя/. II, 632; 1434 Сові. II, 669). 

*НЄМ€ЦЬ 2 ч. (10) (назва річки у Молдавському кня¬ 
зівстві) Нямц: И дадох' монастироу о(т) німца... дві 
селі на оусти нЬмца (Сучава, 1427 0//?«Л» 450); а ми та- 
ко(ж) єсми дали и потврьдили тоє прідрєчєнноє село, 
балошєщи, на немца (Сучава, 1455 Сові. II, 561); и єщє 

єсми потвердили монастирю ншєм(у).., села монастирска... 
на оусти німца (Сучава, 1470 0/В«Л» 522). 
ФОРМИ: род. одн. Німца 2 (1427 ОУ/?«Л» 450; 1470 

0//?«Л» 522); немца І (1435—1436 Сові. II, 494); зам. місц. 
село... на немца 4 (1455 Сой. II, 553, 561, 564); знах. одн. 
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нємець (1453 Созі. II, 445); місц. одн. на нємці 1 (1459 
ВО І, 35); на німці 1 (1458 ВО І, 6). 

*НЄМ€ЦЬ 3 ч. (І) (назва лісу у Молдавському князів¬ 
стві): а хотарь тімь сєломь почєнши о(т) молдави... про¬ 
сті... на рогь ліса нєміцкого... та о(т)толі чєре(с) немєць 
на вєрбоу (Сучава, 1427 0/Б«А» 450). 
ФОРМИ: знак. одн. немєць (1427 0/#«А» 450). 
Див. ще ЛІЇСЬ (л і с ь нємїцкии), 
*НЕМЕЦЬКЬІИ див. *Н'ЙМЄЦКИИ. 
*НЄМЄЦЬСКИИ див. НЄМЄЦКЬІИ1. 
*НЄМЄЦЬКЬІИ див. * Н'ЬМЄЦКИИ. 
НЕМЕЦЬСКЬІИ див. НЄМЄЦКЬІИ Ч 
*НЄМИЛОСТИВНО присл. (1) немилосердно, безжа¬ 

лісно, люто: а кто бьі сі покоуси(л) о(т) наши(х) боАрь... 
сєго нашє(г) даанїа и потврьждєнїа престапити (!)... то(т) 
е(ст) на(м) противии(к),.. и мьі сам(и) того истино(г) хо- 

чє(м1 показннти єго нємлостивно (Сучава, 1453 ПГОВ). 
НЄМИРА, НЄМИРА, НЄМИРЯ, НЄМЄРА, НЕМИРА, 

НЄМИРІг ч. (32) (особова назва): А при томь били сведки... 
пань Немира, староста луцкий, а пань Федорко Малин- 
ский (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); А при том бьіли свет- 
ки: кн(А)зь Йван Юрєвич Жославский... пан Нємєра Тол- 
пьіжинский (Острог, 1481 АЗ І, 77)^ у рап пешуга_ ргузіаі 
кошпї патізпука 5\уоІєІіо І^азгка (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. Нємирл, Нємиря, Нємирі 10 (1445 

Сові. II, 729; Р 151; 1446 АЗ III, 5; Р 152; 1448 Р 149; 1451 
ДГШХ; Р 156, 159; 1452 Р 161; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 103); 
Нємира, Немира, пешуга 9 (1444 АрхЮЗР 1/У І, 8; 1445— 
1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1452 
АкЮЗР І, 21; АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 1495 АЛМ 89; XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 193; 1497 АЛРГ 79; 1500 ДПЖН); Нємєра 
2 (1451 АЗ І, 44; 1481 АЗ І, 77); Немира і (1472 АрхЮЗР 
8/111, 3); род. одн. Немирьі, пешігу 4 (1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 13; 1452 АкЮЗР І, 21; 1500 ДПЖН); нємири, нємїрн 
3 (1451 Р 157, 158; 1452 Р 161); знах. одн. пегпіги (1500 
ДПЖН); ор. одн. Немирею (1496 АЛМ 128; 1497 АЛРГ 
79). 
НЕМИРИНЬ прикм. (6): А дали есмо напредь речоной 

паней Костюшковой ветимьи, сестреницьі пана Немирн¬ 
им... зверху вьіписаное иміиье (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 
21); Я, Война, пана Немиринь сьінь, на имя Яков, пишу 
сию духовницу своимь цельїм умом, лежа у рани на посте¬ 
ли (б. м. н., ХУ ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27); у Мгапусіи у шеги 
вату їезто рготегу зеЬе роїогуїу,,, коіогиіиг тукіазг 
га^обуї рапа петігуп патізпук (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Немирииь, петігуп (XV ст. АрхЮЗР 

8/1V, 27; 1500 ДПЖН); дав. одн. ж. Немиринон 1 (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 27); Немирний 1 (1452 АкЮЗР І, 21). 
Пор. НЄМИРА. 
НЄМИРКА ч. (6) (особова назва, пор. Нємнра): Мьі боАре 

господар А нашєго воєводьі, пань михаило дорогоунскьі... 
пань немирна... чинимь знаменито... ажє слюбоуємь... 
великому володиславу... кролю поленому (Сучава, 1433 
Сові. II. 650—651); а на то є(ст)... віра пана нємиркьі 
(Сучава, 1439 Сові. II, 32). 
ФОРМИ; наз. одн. нємирка (1433 Сові. II, 650; 1436 Со5Г. 

П, 701; 1437 Сові. І, 529); род. одн. нємиркьі (1439 
Сові. II, 32, 36. 46). 
Див. ще -Н'вМИРКО. 
*ЖЕМірО\У ч. (1) (назва містечка у Берестейській 

землі): а рггі іЬіш Ьііі зтоїсісгу: рап іап кгако\У5кі... Ьі- 
§§га 2 Иіетігохуа, тоіеиюсіа Іапсгісгкі (Краків, 1407 
АрхЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: род. одн. Метіго^а (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
НЕМИРОВИЧЬ, НЕМЕРОВИЧЬ ч. (З)'(особова назва): 

Наместнику Берестейскому, пану Я кубу Яновичу Немиро- 
вича (Краків, 1487 РИБ 226); а потомь у другое смотріль 
того пань Якубь Немеровичь, и нась вь томь одправили 
(Кам’янець, 1495 АЛМ 85). 

ФОРМИ: наз. одн. Немировичь І (1492 АЛМ 31); Неме¬ 
ровичь 1 (1495 АЛМ 85); род. одн. Немировича (1487 РИБ 
226). 

*НЄМИРЧАНИ мн. (І) (назва села у Молдавському 
князівстві): ті(м) мьі видівшє правоую и вірноую єго 
слоужбоу до на(с)... даємь и потвєржаємь ємоу... єдно 
село на проутА нємирчани (Сучава, 1437 Сові. І, 529). 
ФОРМИ: знах. Нємирчани (1437 Созі. І, 529). 
НЄМИР'Ь див. НЄМИРА. 
НЄМИРЯ див. НЄМИРА. 
НЄМИРА див. НЄМИРА. 
МЕМ1СКІV див. * НГЙМЄЦКИИ. 
*НЄМИШЬ ч. (1) (мад. пепзез) дворянин: Се азь пань 

радоуль вицашпань марамоурє(ш)скьі(м) (!)... и тодірь 
и шандрь нємиши о(т) (са)рвасова... даємо відомо ... ажє 

балица воєвода и драгь мєщєрь сьзидашє црковь... на зєм- 
лн тєрєсовскои (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: наз. мн. нємиши (1404 ГМ). 
*НЄМОНЬ ч. (2) (назва ріки) Німан: жалова(л) намь 

писарь нашь намєстьникь Стоклишьски(и) ©єдько гри- 
горьєвичь на воєводича троцкого... штожь о(н) встоупа- 
ється вь єго ловьі любєцькии за нємьно(м) (Вільна, 1499 
ВФ). 
ФОРМИ: ор. одн. нємьномь, нємьно(м) (1499 ВФ). 
! НЄМОГЬ див. НЕМОЧ. 
НЄМОЦОНЬ прикм. (2) (стч. петосеп, стп. піетосеп) 

1. хворий, недужий (1): а проволочє(т) ли сА тая нємоць 
трєтєа правая тогдьі можє(т) трєтью о(т)ложїть ка(к) єщє 
нємоцонь бьі(л) (ХУ ст. СЯ 39 зв.— 40). 

2. зумовлений хворобою, недугою (!): Сєдобрьіи (!) обьі- 
чаи бьі(л) о(т)кладанїю роко(в) вєлїкьі(х) зємьскьі(х)... 
што(ж) на (!) зємлАнє мєжї собою имєлї а о у то(м) вєкьіи 
(!) присАгьі мєжї имї бьіли и іцкодьі а тіжь нємоцьньїми 
причинами о(т)кладали (ХУ ст. СЯ 39 зв). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нємоцонь (XV ст. СЯ 39 зв.); ор. 

мн. нємоцьньїми (ХУ ст. СЯ 39 зв.). 
*НЄМОЦЬ див. НЄМОЦЬ. 
НЄМОЦЬ ж. (ІЗ) (стч. петос, стп. піешос) хвороба, не¬ 

дуга, неміч (1): и даліи слюбоуємь имаємь коли намь 
прєрєчєньїи господарь, коро(л) казимирь... дє(н) и містцє 
намєни(т), ему... вірні голдовати, а то тако ижє 
прє(д)рєчєньіи па(н) кро(л)... имає(т) на(с) прє(д) тьі(м) 
днємь голдованнА два алибо три м(с)ці обьіслатн, 
ижбьі єсмо тогдьі... знамінитою нємоцью обтАжєнн а то 
бьі кролєви єго мл(с)ти ... знаменито бьіло, тогдьі ко¬ 
ро^)... имає(т) прє(д)рєчєньш дє(н) голдованьА, на 
ииьш ча(с) прєложити (Хотин, 1448 Сові. її, 734); 
нємоць правая (1), правая нємоць (4) 

хвороба, недуга, санкціонована правом як причина неяв¬ 
ки на суд або невиконання якихось зобов'язань: а прово¬ 
лоче^) ли сА тая нємоць трєтєа правая тогдьі можє(т) 
трєтью о(т)ложїть (XV ст. СЯ 39 зв.); пово(д) на вєлї- 
кьі(х) роковь пєрвоє маєть о(т)ложить правою нємоцью 
а на мальі(х) одно простою нємоцью (XV ст. СЯ 40); б ьі - 
ти оу нємоци (1) див. БЬІТИг; имати нє¬ 
моць (1) див. ИМАТИ а; и м і т и нємоць (2) див. 
ИМ'&ТИ; простая нємоць (3) див. * ПРОСТЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. нємоць (XV ст. СЯ 39 зв.); знах. одн. 

нємоць (1445 Сові. II, 726); ор. одн. нємоцью (XV ст. СЯ 
39 зв., 40; 1448 Сові. її, 734); місц. одн. оу иємоци (1499 
БО II, 423). 
Див. ще НЄМОЧ, *НЄМОЩЬ. 
*НЄМОЦЬНЬІИ див. НЄМОЦОНЬ. 
НЄМОЧ ж. (2) хвороба, недуга, неміч (1): Пак ли бьі тот 

ден так намінєнньї... парсоуні нашои нємоч пригодила 
сі, а то бьі наиясніишємоу королю єго милостї... бьіло 
явно, на инши час подобньї имаєт єго милость дєн и місце 
отложити (Сучава, 1462 ВО II, 285); 

иміти нємочь (І) див. ИМ'ЬТИ. 
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ФОРМИ: наз. одн. нємоч (1462 ВО II, 285); знах. одн. 
1 немогь (1442 Созі. II, 719). 
Див. ще НЄМОЦЬ, *НЄМОЩЬ. 
*НЄМОІЦЬ ж. (1) (іцсл. нємощь) <^> имїти не* 

мощь див. ИМ'БТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. нємощь (1442 Созі. II, 716). 
Див. ще НЄМОЦЬ, НЄМОЧ. 
*НЄМЦИШОР'Ь ч. (1) (назва річки у Молдавському 

князівстві): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знамени¬ 
то... ожє... дали єсмьі монастьірєви стго оузнєсєнїа хри¬ 
стова што на нємцишори одно озеро на пруть (Сучава, 
1409 Созі. І, 71). 
ФОРМИ: місц. одн. на нємцишори (1409 Созі. І, 71). 
*ШЕМСУ див. * Н^МЦЬ!. 
*НЄМЬЦИ див. * Н'БМЦЬІ. 
НЕМ'БРА див. НЄМИРА. 
НЕМ'ЬРИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при том бьіль.. 

пань Война НемЬричь (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Немьричь (1476 АрхЮЗР 8/УІ, 154). 
*Н€М'ЙЦКИИ див. НЄМЄЦКЬІИ \ 
*НЄМАТЧИЧИ мн. (1) (назва села у Галицькій землі): 

а то ста оба прилюби(л) и кунцЬрь и игна(т) на одну сто¬ 
рону до кутищь а на другую к полагичо(м) и ко локотко(м) 
и ко нємАтчичо(м) (б. м. н., 1419 Я 91). 
ФОРМИ: дав. нєммтчичо(м) (1419 Р 91). 
НЄОДНОВА прися. (2) неодноразово, не один раз: 

янь то(г) мєниль сА досвє(т)чить а не вчинить н рє(к) зь 
своєє зь влостное бчоли мє(д) нєсь до своєго домоу и соу- 
(д)я пьіта(л) петра не однова могль ли бьі досвє(т)чи(т) 
на не(г) хтобьі видЬль (XV ст. ВС 19); І іакге іезто к 
\^а52оу шііозіу пе осІпо\\га рзаіі, згіоі сіаппаіа гпізіа л^зіа 
оіпіаіа \у паз (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
НЕОДЬНОКРОТЬ присл. (і) неодноразово, не один 

раз: И тьіми разьі пишешь кь намь, што жь она Я кубу 
того именья не полецала во опеканье, але принела того 
Матбея... вь тое именье за сьіна место, и онь вжо сь того 
именья служьбу нашу земьскую заступоваль и не одьно- 
кроть (Краків, 1489 РИБ 437—438). 
НЄОРЯ ч. (1) (особова назва, стп. ІЧеогга): а притом бьіли 

свЬдци, пан пєтрь нєоря, воєвода судомирскьш, пан яшко 
колочко маршалок королюв (Судомир, 1361 АОХ 6). 
ФОРМИ: наз. одн. нєоря (1361 АОХ 6). 
НЄОТСТУПНО присл. (2) повсякчас: а п{а)ни ЄнковаА 

Чаплича мает нам с того именА служити... нєотступно 
(Луцьк, 1487 А5 І, 86). 
НЄПОАТА див. НЄПОТА. 
! НЄПОГУШЄНО див. НЄПОРОУШЄНО. 
*НЄПОДВИЖЄННО див. *НЄПОДВИЖЄНО. 
*НЄПОДВИЖЄНО присл. (2) непорушно, нерушимо: 

да соу(т) нашємоу монастирю оури(к) сь вьсЬ(м) дохо- 
до(м) нє(под)вижено николи на вЬки (Дольний Торг, 
1451 Созі. II, 400); тое вьсє вншєписанноє да є(ст) нашєм(у) 
монастирю о(т) полЬноу нєпо(д)виже(н)но пико лиже ни- 
чємь (Сучава, 1472 ВІД*А» 530). 
Див. ще НЄДВИЖЄННО, НЄПОДВИЖНО. 
*нєподвижєнь прикм. (2) (який не зазнає змін) 

непорушний, нерушимий: на то да имаю(т) слободу нє- 
по(д)вижни ни оу чє(м) (Побрата, 1448 ДГПР); тьіи оусн 

вишєписанньї циганьї да соуть о(т) на(с) стои параскєвїи 
оурикь сь оусьі(м) доходомь нєпо(д)внжньі николи (ж) 
ни оу чємь на вЬкьї вАчньїА (Сучава, 1465 ОІР«А» 518). 
ФОРМИ: наз. мн. нєпо(д)вижнн 1 (1448 ДГПР); нє- 

по(д)внжньі 1 (1465 ОІД«А» 518). 
НЄПОДВИЖНО присл. (10) непорушно, нерушимо: да 

боуде(т) нашєму молєбникоу калоугероу савЬ оури(к) и сь 
вьсЬмь доходо(м), до єго живота, неподвижно ни оу чемь 
(Дольний Торг, 1443 Созі. II, 185); да є(ст) нєпо(д)вижно 
нашєму монастирю о(т) би(с)трици николижє на вЬки 
(Сучава, 1467 МіН. Оос. 126). 

Див. ще НЄДВИЖЄННО, *НЄПОДВИЖЄНО. 
*НЄПОДОБНЬІИ прикм. (1) (цсл. неподобьнь) невідпо¬ 

відний, неправильний: вїдЬлосА на(м) за нєпо(до)бноє иже 
такьіи кро(т)кьіи запїсань (!) бє(з) оумо(л)вьі не бьіль 
дЬржань (XV ст. СЯ 41 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. с. нєпо(до)бноє (XV ст. СЯ 41 зв.). 
НЄПОЖИТОЧНЄ с. (і) (стп. піероіуіесхпе) будь-що 

несприятливе: а николи не имаєм бьіти в ради, алибо оу 
вьімовЬ прАз сА алибо прАз кого иного, гдє бьі... Казимира 
кролЬ и Короуньї єго нєпожиточнє алибо оувлочство бьіло 
бьі мовєно, алибо правовано (Сучава, 1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: наз. одн. нєпожиточнє (1462 ВИ II, 284). 
НЄПОКОЛТіБИМО присл. (1) непорушно, незмінно: 

вьсе да є(ст) нашємоу монастирю оури(к) и вино и вос(к)... 
непорушєно и нєпоколЬбимо (Поляна, 1448 Созі. II, 365). 
НЄПОЛОКОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) Нєпо- 

локівці: тЬмь мьі видЬвшє єго правую и вЬрную службоу 
до на(с)... дали єсмьі ему... два села на имА лєвошовци... 
и нєполоковци (Сучава, 1425 Созі. І, 173). 
ФОРМИ: наз. нєполоковци (1425 Созі. І, 173). 
НЄПОРОТОВА ж. (1) (назва села на Буковині) Нєпо- 

ротове: тЬмь мьі видЬвшє єго правою и вЬрною слоужбою 
до на(с)... дали єсми оу нашєи зємли... села ... на имь 
колєшєвци... и нєпоротова (Сучава, 1447 Созі. II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. нєпоротова (1447 Со5^ II, 273). 
1 НЄПОРОШЄНО див. НЄПОРОУШЄНО. 
НЄПОРОУХОМО присл. (4) непорушно, нерушимо, 

незмінно: а при томь при всЬмь оставлАємьєго... на вЬки 
вЬкомь нєпороухомо никимь (Краків, 1394 Р 54); а прода¬ 
ли єсмо то вЬчно и нєпорухомо (Овруч, 2-а пол. XV ст. 
СПС); А на то єсмо дали сє(с) нашь листь с нашєю пє- 
чатью вЬчно и нєпороухомо (Копиль, 1456— 1481 Р 164). 
Див. ще НЄИЗРУШИСТО, НЄПОРОУШАННО, НЄПО- 

РОУШЄННЄ, НЄПОРОУШЄНО, НЄПОРОУШНЄ, НЄПО- 
РОУШНО, НЄРУХОМО. 

! НЄПОРУЧНО див. НЄПОРОУШНО. 
НЄПОРОУШАННО присл. (12) непорушно, нерушимо, 

незмінно: да є(ст) ему оури(к) сьоуси(м) по(л) доходо(м)... 
нєпорушанно николижє на вЬкьї вЬчньїА (Сучава, 1460 
Созі. 5- 33—34); да єст ємоу от нас оурик и сь вьсАм до¬ 
ходом... нєпороушанно николижє на вЬки (Ясси, 1476 
ВО І, 209). 
Див. щ> НЄИЗРУШИСТО, НЄПОРОУХОМО, НЄПОРОУ- 

ШЄННЄ, НЄПОРОУШЄНО, НЄПОРОУШНЄ, НЄПО¬ 
РОУШНО, НЄРУХОМО. 
НЄПОРУШЄНА див. НЄПОРОУШЄНО. 
НЄПОРОУШЄННЄ присл. (1) (стч. перогизепе, стп. 

піерогшгпіе) непорушно, нерушимо, незмінно: Тое вьсє... 
слюбоуєм... Яноу Олбрахтоу ... моцнє и нєпороушєннє... 
имаємо дрьжати и наполнити, мьі и також вьси наши под- 
даннїи (Гирлов, 1499 ВО II, 425). 
Див. ще НЄИЗРУШИСТО, НЄПОРОУХОМО, НЄПОРОУ¬ 

ШАННО, НЄПОРОУШЄНО, НЄПОРОУШНЄ, НЄПОРОУ¬ 
ШНО, НЄРУХОМО. 
НЄПОРОУШЄННО див. НЄПОРОУШЄНО. 
*НЄПОРОУШЄННЬІИ див. НЄПОРОУШЄНЬ. 
НЄПОРОУШЄНО, НЄПОРОУШЄННО, НЄПОРЮШЄНО, 

НЄПОРУШОНО, НИПОРОУШЄНО, НЄПОРУШЄНА, Нї- 
ПОРОУШЄНА, НЄПОРОУШЄНОУ присл. (427) непоруш¬ 
но, нерушимо, незмінно: Тьіе вси села... маеть держати 
господинь богомолець нашь Климентьій... вечьно и непо- 
пушоно (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а н(а> крЬпость 
тому и на памАть вєлЬль єсмо нашю печать великую при- 
вЬсити што бьі непорушєно то николижє до вЬка (Роман, 
1392 Созі. І, 8); слубуемо... одержати и полнити тьі-то 
листи и записьі нашь... крЬпко, непорюшено подлугь 
хрестьяньскоЬ верьі (Чжюрзев, 1403 ДГМ); тое все що- 
бьі и(м) вь оури(к) сь вьсЬмь доходомь... нипороуіпєно 
николижє на вЬкьї (Сучава, 1432 Созі. І, 330); да єсть ємоу 
от нас оурикь н сь вьсєм доходом... нєпорошєно (!)... ни- 
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колижє на віки (Сучава, 1468 ЕЮ І, 125); Тоє вьсе вишє- 
писанное да єст от нас оурик нашємоу митрополию от 
Радовцєх, нєпороушеноу николижє на віки (Сучава, 
1481 ЕЮ І, 257); тоє вькє (!) вьішєписанноє да єсть томоу 

нашємоу стмоу монастироу о(т) нА(м)ца и о(т) на(с) оурьїкь 
и сь вьсємь доходомь, нєпороушєнно, николи, на віки 
вЬчиоА (!) (Ясси, 1500 Созі. 5. 230—231). 
Див. ще НЄИЗРУШИСТО, НЄПОРОУХОМО, НЄПОРОУ- 

ШАННО, НЄПОРОУШЄННЄ, НЄПОРОУШНЄ, НЄПО- 
РОУШНО, НЄРУХОМО. 
НЄПОРОУШЄНОУ див. НЄПОРОУШЄНО. 
НЄПОРОУШЄНЬ1 прикм. (9) (стч. пероги§епу, стп. 

піерогизгпу) (незмінний) непорушний, нерушимий (5): 
тоть хотарь щобьі и(м) бьіль нєпорушє(н) навіки (Сучава, 
1423 £//?«А» 447); А тоти (виправлено з тогь.— Прим. 
вид.) два жоудечїи и поєни оусє вишєписанних все по ста- 
ромоу хотароу... нєпороушєнни николижє на вікїи веч- 
наго (Сучава, 1458 ВО І, 19); 

(стійкий) непохитний (4): землю шєпиньскоую... з горо¬ 
ди... даваємьі, дароуємьі... имити, де(р)жати со вьсіми 
приходьі... которні городн... посісти дати чистою вірою 
а нєпороушною тому истино(м) королеви... слоубоуємьі 
(Львів, 1436 Созі. її, 706—707); Не єсть то ди(в),ани но¬ 
вина ижє писа(л) такий річи... хотА своими льстивьіми 
писмьі мьісли ваши противоу намь завжди чисте а вірньї 
о которьі(х) жо нєпороушоньї вь вірє оу ста ви чиї... мьі 
дооуОамьі (Брест Куявський, 1447—1492 ЛДБВ)\ а мьі 
имаємо иміти и ховати вАчнїи и нєпороушєнньїи... мир 
(Гирлов, 1499 БО II, 420). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нєпороушєнь, нєпоруше(н) (1423 

Е>№«А» 447; 1444 Созі. II, 208; 1445 Созі. II, 236); знах. 
одн. ч. нєпороушєнньїи (1499 В О II, 420); ор. одн. ж. нє¬ 
пороушною (1436 Созі. II, 706); наз. мн. нєпороушоньї І 
(1447—1492 ЛДБВ); І пороушнни І (1436 Созі. II, 702); 
наз. мн. ж. нєпороушєнн І (1434 £>//?«А» 464); нєпороушєн- 
ии 1 (1458 БИ І, 19). 
Див. ще*НЄИЗРУШЄНЬІИ, *НЄИЗРУШИСТЬІИ, *НЄ- 

РОУШЄНЬІ. 
! НЄПОРУШЄНЬа див. НЄПОРОУШЄНО. 

НЄПОРОУШНЄ присл. (2) (стп. піерогизгпіе) непоруш¬ 
но, нерушимо, незмінно: а записали есьмо тьіе діла віч- 
не и непорушне (Кобринь, 1401 АкВАК ПІ, 2); Я кн(А)зь 
Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю... ижєт продал 
семи пану Сємєноу Олизаровичоу именє... своє власное... 
вєчиє и нєпороушнє (Берестя, 1466 АЗ І, 62). 

Див. ще НЄИЗРУШИСТО, НЄПОРОУХОМО, НЄПОРОУ- 
ШАННО, НЄПОРОУШЄННЄ, НЄПОРОУШЄНО, нєпо- 
РОУШНО, НЄРУХОМО. 

НЄПОРОУШНО, НЄПОРУШЬНО, НЄПОРОУШЬ- 
НО присл. (95) непорушно, нерушимо, незмінно: то все 
єсмо потвердили, непорушно на віки слузі нашому... 
ходкови бьібєлскому (Судоми р, 1361 А 01 6); А то веє пєр- 
во вьіписанноє держати кн(А)зю Федору вічно, непоруш¬ 
но никимжє (Луцьк, 1396 А5 І, 20); а даєм тому прєдрє- 
чономоу пану Калєнику вєчно и непорушно (Київ, 1437 АЗ 
І, 34); Также дали есьмо и со всимь и сь тьімь... вічно, 
иикимь же непорушно и нами (Кобринь, 1465 АкБАД III, 
4); а с того ділоу не вьіетоупити з нас никоторомоу... бо 
єсмо тоє поділили соб(є) вічне и нєпороушно (Хвалимичі, 
1475 АЗ III, 14); а к моєй роуці мні постоупила дАдинаА 
моА... иміньє... вічно и нєпороушно (Вільна, 1482 АЗ 
І, 79); И мьі... тоє имініе... дали єсмо ему... вічно и непо¬ 
рушно (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); продал есмн своє иміньє 
отьчистое... пану Василю Хребьтовичу... вічно и непо- 
ручио (!) (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 141); И потвер- 
жаемь тне люди симь нашимь листомь вічно и непоруш¬ 
но ему самому, н его жоні (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 
58), 

Див. щ НЄИЗРУШИСТО, НЄПОРОУХОМО, НЄПОРОУ- 
ШАННО, НЄПОРОУШЄННЄ, НЄПОРОУШЄНО, НЄПО¬ 
РОУШНЄ, НЄРУХОМО. 

*НЄПОРОУШНЬІИ див. НЄПОРОУШЄНЬ1. 
! КЄПОРУШО див. НЄПОРОУШНО. 
НЄПОРУШОНО див. НЄПОРОУШЄНО. 
*НЄПОРОУШОНЬ див. НЄПОРОУШЄНЬ1. 
НЄПОРУШЬНО див. НЄПОРОУШНО. 
НЄПОРОУШЬНО див. НЄПОРОУШНО. 
НЄПОРЮШЄНО див. НЄПОРОУШЄНО. 
*КЄПОСЛОУШЄНСТВО с. (1) (стп. піерозіизгейзішо) 

неслухняність, непослух: прото прїказоуємь абьі зєм- 
лАнинь на(ш) не игра(л) изь жа(д)ньі(м) такьі(м) чюжо- 
зємьцо(м) косто(к)... а прїидєть лї то(т) а име(т)ца ємоу 
оупоминатсА лихьіми словьі, алю (!) срамотА єго толко- 

кро(т) имаєть емоу платити вїноу за єго соромотоу ЄІ а 
нашємоу соудоу и по(до)бно за нєпослоушє(н)ство (XV ст. 
ВС 27 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. нєпослоушє(н)ство (XV ст. ВС27 зв.). 
*НЄПОСЛУШНИКЬ ч. (1) неслух, ослушник, неслух¬ 

нянець: а коли би... коро(л) его мл(с)ть, обьісла(л) на(с), 

абнхо(м) к тому вьшмєнованому мистцю и днєви бьіли, а 
мн бнхо(м) того какими лици не хотили пополнити... 
то(г)дьі... коро(л) єго мл(с)ть, имає(т) на(с) казнити... яко 
нєпослушники приказаниа пана своєю (Серет, 1453 Созі. 
II, 766). 
ФОРМИ: знах. мн. нєпослушники (1453 Созі. II, 766). 
Див. ще НЄПОСЛОУШНЇВЇИ, *НЄПОСЛУШНЬЇИ. 
НЄПОСЛОУШНЇВЇИ прикм. (1) (у знач, іменника) не¬ 

слухняний, непослушний, неслух: а досить нє вчїнАть 
но хочемь того... бн такни нєпослоушнївїи имєєть бити 
в роуцє своємоу сьтАжьцю н в нАтьство (XV ст. ВС 11). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нєпослоушнївїи (XV ст. БС 11). 
Див. ще *НЄПОСЛУШНИКЬ, *НЄПОСЛУШНЬГИ. 
*НЕПОСЛУШНЬЇИ прикм. (1) (у знач, іменника) 

неслухняний, непослушний, неслух, ослушник: а соб- 
лазньї творясчнхь изверзати... еретнковь и непослуш- 
ньіхь клясти (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/УІ, 3). 
ФОРМИ: знах. мн. непослушннхь (1322 АрхЮЗР 

1 /VI, 3). 
Див. ще *НЄПОСЛУШНИКЬ, НЕПОСЛОУШНЇВЇИ. 
НЄПОТ див. НЄПОТЬ. 
НЄПОТА, НЄПОАТА ж. (14) (молд. непоатз «внучка»; 

«племінниця»; «потомок») 1. племінниця (12): мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє тота истинна Аннь, 
сестра пана Доброула логофєта... продала... одино село 
на имі Доброулєщїи... непоти своєи Станци (Сучава, 
1480 ВО І, 244); И оуставшє наши слоуги Нігоул ДоумїА 
и бр(ат) єго Бьлош та заплатили оуси тотьі вишєписанїи 
пинізи... оу роуки Насти и оуноука єи Мьрини, непоти 
Михьила Боузі (Васлуй, 1495 ВИ II, 55). 

2. внучка (2): И також прїидє прАд нами... Нігша, дочка 
Бьила от Ракова, непота Ботьша... и продала... єдно село 
на Молдаві... гдє бил дєд єи Ботьш, самомоу господствоу 

ми за 5 злат татарских (Сучава, 1488 БО І, 355); мн Стє¬ 
фан воєвода ... знаменито чиним...оже прїидє прАд нами... 
Чорчолинь... нєпоата Шєрба Рьспопа... и продала свою 
правоую отниноу... от оурика діда єи Шєрба Рьспопа... 

слоузі нашємоу Алєкси дїякоу за РІ злат татарских 
(Сучава, 1493 БО II, 26—27). 
ФОРМИ: наз. одн. нєпота 6 (1483 Созі. О. ЗО; 1488 БО 

І, 347 , 348 , 355 , 376; 1492 БО І, 509); нєпоата 3 (1493 БО 
її, 26; 1494 БО II, 38; 1495 БО II, 55); дав. одн. непоти, 
<нєпо>ти (1480 БО 1,244; 1483 Со5*. £>.30; 1489 БО І, 376; 
1495 БО II, 55); наз. мн. непоти (1493 Созі. О. 45). 
НЄПОТЬ, НЄПОТЬ, НЄПОТ ч. (45) (молд. непот «внук»; 

«племінник»; «потомок») племінник: мьі Стєфань воєво¬ 
да,,, чиним знаменито,,, ожє тотн истиинн слоугн наши 
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Ивоул, брат пана Данчоула столникова, и сь нєпотомь 
єго сь Негра... дали нашємоу вЬрномоу паноу Игнатоу се¬ 
ла... Добромирєщи и Балосинєщи (б. м, н., 1440 ВВАс 
31); И оуставшє слоуга наш Жоуржа Кькьразь и сь своєю 

жєною Федкою та заплатили... С злат татарских оу роуки 
слоузй нашємоу Иваноу и сестри єго Алби и нєпоту их 
Иванкоу (Сучава, 1487 ВВ І, ЗОЇ); Ино мьі... єсмо дали 
и потвьрдили слоугам нашим Влашиноу и нєпотоу єго 
Чоканоу тота трєтаА част от село от Аржишан на 
ПроутЬ (Сучава, 1495 ВВ II, 78). 
ФОРМИ: наз. одн. иєпоть, иєпоть, иєпот 12 (1441 В В Ас 

37; 1466 ВВ І, 114; 1481 ВВ І, 248; 1487 ВВ І, 301; 1488 ВВ 
І, 354; 1489 ВВ І, 376; 1490 ВВ І, 385, 397, 442; 1492 ВВ 
І, 504; 1495 ВВ II, 40, 78); зам. дав. оу роуки иєпоть, иє¬ 
пот 2 (1481 ВВ І, 248; 1490 ВВ І, 442); род. одн. иєпо(т) 
(1479—1480 Созі. 5. 105); дав. одн. нєпотоу, иепоту (1441 
ВВАс 35; 1453 Созі. II, 458; 1466 ВВ І, 114; 1482 ВВ І, 
260; 1487 ВВ І, ЗОЇ; 1488 ВВ І, 354; 1489 ВВ І, 377; 1490 
ВВ І, 386, 387; 1495 ВВ II, 78); ор. одн. нєпотомь, нєпотом 
(1440 ВВАс 31; 1459 ВВ І, 31; 1482 ВВ І, 260); наз. мн. 
иєпотовє 7 (1489 ВВ 1, 376; 1491 ВВ 1, 445, 451; Созі. В. 
37; 1492 ВВ І, 509; Созі. 3. 161; 1493 ВВ II, 18); иєпоти З 
(1453 Созі. II, 458; 1491 ВВ І, 445); зам. дав. оу роуки... 
плємєникомь... и... нєпотовє 1 (1489 ВВ І, 377); дав. мн. 
нєпотом (1492 Созі. 3. 161); ор. мн. иєпоти (1480 ВВ І, 241; 
1490 ВВ І, 387). 
нєпотькновєно присл. (1) непорушно, нерушимо, 

незламно: што бьі єи оури(к) сь вьсЬмь доходомь и сь 
вьсЬми оужи(ткьі што к) томоу монастирю прислоуха- 
єть... нєпороушєно и нєпотькновєно (Сучава, 1429 Созі. 
І, 248). 
НЄПОТЬ див. НЄПОТЬ. 
*НЕПОХОЖИИ прикм. (1) який прикріплений до зем¬ 

лі, без права переходу від одного феодала до іншого: 
искаль онь того Мартинца за непохожого слугу (Вільна, 
1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. непохожого (1498 АЛМ 159). 
НЄПОЧЬТИВО присл. (1) (стп. піеросгсіше) без по¬ 

честей, нешанобливо: а о(т) сєго часоу оть нась к вамь 
которн(и) посоль при(и)дєть бє(з) листа а бє(з) нашє(и) 
пєчати, и вьі того нєпочьтиво отьпоустите зану(ж) то ложь 
єсть (б. м. н., 1484 ЯМ). 

! НЄПРАВА див. *НЄПРАВО. 
*НЄПРАВЄДНЬІИ прикм. (2) (цсл. нєправьдьньш) 

неправильний, несправедливий, незаконний: О неправед¬ 
но^) браньи (XV ст. ВС 11). 
ФОРМИ: місц. одн. с. о нєправєдно(м) 1 (XV ст. ВС 11); 

о ! нєисправєдиомь 1 (XV ст. ВС 5 зв.). 
*НЄПРАВИИ див. *Н€ПРАВЬІИ. 
*НЄПРАВЇИ див. *Н€ПРАВЬІИ. 
*НЄПРАВО присл. (1) злочинно: а боудЬ(т) хто зло- 

стївє алюбо неправа (!) нє хотАчи кь правоу стати... а 
имєть шкодьі чинити зємли а(любо) зємьлАномь тогдьі 
є(г) имЬнїє дЬди(ч)ство вьшАвши (!) вЬно жєньское имєєть 
бьітї вЬ(ч)но на на(с) оузАто (XV ст. ВС 38 зв.— 39). 

*НЄПРАВЬІЙ прикм. (4) підроблений, фальшивий: 
па(н) татомирь балицкии приганиль листо(м) па(н) иваш- 
кови(м) дьдошицко(г) ижє соуть листове неправий фал- 
шєвнии (Зудечів, 1413 Р 83); а па(н) микь дЬдошицкии 
приганиль листо(м) ажє нєправьш листьі фалшованьїи 
па(н) дмитровьі Даниловича з роудьі (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. неправий 2 (1428 Р 111; 1430 Р 

116); иєправии, нєправїи 2 (1413 Р 83; 1421 Р95). 
*НЄПРЄМОЖ€НЬїИ прикм. (І) (стч. пергешогпу, 

стп. піерггетогпу) непереможний, непоборний: мн ро- 
мань воєвода молдавьскии... слюбили єсми и слюбуємь... 
вЬрна служьба служити... нєпрєможєному владиславови... 
королеви польскому (Сучава, 1393 Созі. II, 607). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. иєпрєможєиому (1393 Созі. II, 607). 

♦НЄПРИАТЄЛЬ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
НЄПРИЯЗНЬ ж. (4) 1. (недружній вчинок) недруже¬ 

любність, зло (3): почонь здавна и досюлА, сь вашими 
прєдьки наши прєдьки... коли бьіли оу приАзьни и в 
бьратьствє... одинь дроугомоу приАзьни чи кивали, а пє- 
приАзьни нє чинивали (б. м. н., 1484 ЯМ); А також прєрє- 
чєннїи крал... ис прєреченньїмьі братїямьі... слюбили нам... 
иж нигдє и николи нам ни жаднои шкоді, ани оуражєнїА 
алибо нєприязни, нє имают нам оудилати (Гирлов, 1499 
ВВ II, 422). 

2. (ворожість) неприязнь (1): Мьі Іо Стєфан воєвода,,, 
знаємо чиним... яко коли от давного... часоу нЬкотораА 
неприязнь и знаменитая незгода и валка бьіла межи нами 
и межи наияснЬишим кнЬжатєм паном Яном Олбрахтом... 
кралєм полскьім... и тьіми часьі... крал... нам вьси мєр- 
зАчкьі... отпо'устиль (Гирлов, 1499 ВВ II, 419). 
ФОРМИ: наз. одн. неприязнь (1499 ВВ II, 419); род. 

одн. иєприязнн (1499 ВВ II, 422); знах. одн. иєпрЇАзнь 
(1485 ВВ II, 372); знах. мн. нєприАзьни (1484 ЯМ). 

*НЄПРИЯТЄЛСКИИ прикм. (2) ворожий: О тьі(х) 
што(ж) изь своєа зємли идоу(т) на воиноу а вєньци щкоди 
оу сбоєи зємли оубогьі(м) людє(м) чинА(т) ни (ж) лі оу 
нєпрїєтє(л)ско(и) зємли (XV ст. ВС 27 зв.— 28); Нє єсть 
то ди(в) ани новина ижє писа(л) такий рЬчи... ка(к) нашь 
нєприятєль... оумьісло(м) нєприятєлски(м) жадая а 
хотА своими льстивьіми писмьі мьісли ваши... оувєсти оу 
вотпЬньє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. иєприятєлски(м) (1447—1492 

ЛКБВ); місц. одн. ж. оу нєпрїєтє(л)ско(и) (XV ст. ВС 28). 
НЄПРИЯТЄЛЬ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
*НЄПРИАЗЬНЬ див. НЄПРИЯЗНЬ. 
НЄПРИАТЄЛЬ, НЄПРЇАТЄЛЬ, НЄПРИАТЄЛ, НЄПРЇ- 

ЯТЄЛ, НЄПРЇАТЄЛ, НЄПРЇАТЄЛЬ, НЄПРЬІЯТЄЛЬ, 
НЄПРИЯТЄЛЬ ч. (120) ворог, нєприятєль (119): а кнАзю 
дмитрию помагати королеви на всАкого нєприятєлА (б. м. н., 
1366 Р 14); а тижь коли би которьіі нєприАтєль своєю 
силою облогло тото исньїи гро(д) галичь тогда тото исниі 
воєвода и бра(т) єго... имають... того исного города боро¬ 
нити (Луцьк, 1388 Р 37); имЬю с кролємь, своимь г(с)дрмь, 
стати с володиславомь... противу єго всЬмь нєприАтєлємь 
(ІДекерів, 1402 Созі. II, 623); Иаглізіпікоте і зіагсоте 
ІусЬ июіозіеу паз, гапіигзіа піергуіаіеіі пазгиіи гетііи 
ізкагаїі а іезгеге Ьозіі, згіо ісЬ беггут и гіегпіі... теє 
іезто па пісЬ \^у6а1і (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
141); а вонь нє досмотрЬвши моЬ вЬрьноЬ служби и вєлЬль 
мА имити.. .чєрєсь намолву моихь нєприАтєлєи (Черняхів, 

1435 Р 132); и ти(ж) слюби(л) на(м) мльї отець, па(н) му- 
жило, бити ка(ж)дому нашмоу (в ориг. нєшмоу.— Прим, 
вид.) нєпрятєлю нєпрїатє(л) (Сучава, 1457 Соз^. II, 810); 
Також слюбо(у)ємо, ми Стєфан воєвода и дЬти наши... 
наияснЬ(и)шомоу кроулеви єго милости... абьіхмо били 
приятелем их прїятєли а нєпрїятєлєм их непрїятєли, 
завжди (Гирлов, 1499 ВВ II, 420); 
О Д а в а ти на нєприАтєлА(І) див. ДАВАТИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. нєпрїмтєль, иєпрТ/атєл, нєпримтєл, 

нєпрїятєл, иєпримтє(л), нєпрї/?ітє(л), иєпрїате(л) 11 (1445 
Созі. II, 726; 1455 Созі. II, 774; 1457 Созі. II, 810; 1468 ВВ 
II, 302; і485 ВВ П, 372; 1499 ВВ II, 420, 421); нєпрша- 
тєль, непрїмтєль, нєприятєль 10 (1388 Р 37; 1411 Созі. 
II, 637; 1435 Созі. II, 691; 1442 Созі. II, 716, 719; 1447— 
1492 ЛКБВ; 1484 ЯМ); нєприятєль 1 (1496 ВВ II, 403); 
род. одн. ИЄПрИ/АТЄЛ/А, иєприятєлм, НЄПрї/АТЄЛ/А, нєприа- 
ТЄЛ/А, нєприатєл-Ь, иєприятєл-Ь, нєпримтєл-Ь, нєпрїятелЬ 
19 (1433 Р 123; 1435 Созі. II, 682, 687, 689, 691; 1439 Созі. 
II, 712, 714; 1442 Созі. II, 719; 1445 Созі. II, 726; 1449 
Созі. II, 746; 1485 ВВ II, 372; 1499 ВВ II, 420, 421, 422); 
нєприАтєль, нєпрмятєля 3 (1442 Соз^. II, 716; 1498 ВВ II, 
414); дав. одн. непрьатєлю, иепри/атєлю, иєпрїятєлю, иє- 
прїатєлю 7 (1411 Созі. II, 637; 1434 Созі. II, 664, 666; 1435 



* НЄПРЇАТЄЛЬ — 43 — нєсвизскнн 

Р 133; 1445 Созі. II, 729; 1457 Созі. II, 811; 1485 ВО II, 
372); нєпрятєлю 1 (1457 Созі. II, 810); нєпри/лтєлєви, ие- 
прїятєлєви, нєприатєлєви 3 (1436 Созі. II, 698; 1455 Созі. 
II, 774; 1462 вЬ II, 284); иєпрИ/атєлєвЄ 1 (1462 ВЕ> II, 
ЗОЇ); знах. одн. нвприлтєлл, ивприятєлл, нєпрїлтелл, нє- 
поиатєлл. иєппїятєлЄ 6 П366 Р 14: 1402 Созі. II. 621: 
1448 Созі. II, 733; 1449 Созі. II, 746; 1455 Созі. II, 774); 
нєпрьі/Атєл/а, нєпрмятєля 4 (1442 Созі. II, 716, 717; 1494 
БО II, 387; 1498 В О II, 414); ср. одн. нєприятєлємь, нє- 
приятєлє(м) 2 (1433 Р 120; 1435 Созі. II, 691); нєпрьі/лтє- 
лємь 1 (1442 Созі. II, 716); поз. ми. иєпрїятєли, нєприятє- 
ли, иє пристели 3 (1499 В О II, 420, 424); нєпрьіятєли, пїе- 
ргуіаїеіі 3 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 1496 ПСВВ 192 зв.); 
нєпри/йтєле 1 (1468 ВО II, ЗОЇ); иєпрїятєлєвЄ 1 (XV ст. ВС 
28 зв.); і иєпрїятєвє і (XV ст. оС29зв.); род. мн. иєпрИ/А- 
тєлєи, нєпрїятєлєи, непріятелей 5 (1408 АкЮЗР І, 6; 
1435 Р 132; 1484 ЯМ; 1499 ВИ II, 420, 422); неприАтєлии, 
нєприятєлин 4 (1388 Р 43; 1395 Созі. її, 612; 1433 Р 120, 
125); иєпрї/Атєлєвь, иєпри/атєлєвь, нєпрїятєлєв 3 (1453 
Созі. II, 765, 766; 1499 ВО II, 422); непрїмтє(л) 1 (1448 
Созі. 11,734); неприлшоль 1 (1434 Р 130); иєпрїятєли 1 (1455 
Созі. II, 769); дав. мн. нєпрИ/Атєлємь, иєпри/атєлємь, нє- 
прї/атєлємь, нєпрї/йтєлє(м), иєпрїятєлєм, нєпрїятєлє(м), 
нєпрїателє(м) 12 (1393 Созі. II, 608; 1402 Созі. II, 623; 
1435 Созі. II, 691; Р 132; 1436 Созі. II, 698; 1439 Созі. II, 
714; 1445 Созі. II, 729; 1457 Созі. II, 810; 1485 БО II, 372; 
1499 ВО II, 420); нєпрнятєлємь, піергуіаіеіеш 2 (1433 
ЗНТШ БХХУІ, 141; 1496 ВО II, 402); ! нєприлтє І (1434 Р 
129); знах. мн. нєпри/атєли, непрї/Атєли 8 (1392—1393 
РФВ 170; 1404 Созі. II, 625; 1433 Созі. II, 653; 1442 Созі. 
II, 719; 1445 Созі. II, 726; 1455 Созі. II, 770); нєприлтел-Ь, 
нєприятєлЬ 2 (1366 Р 14; 1393 Созі. II, 607); нєпрнлтели 1 
(1442 Созі. II, 717); ор. мн. нєприатєли (1462 ВО II, 285). 

*НЄПРЇАТЄЛЬ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
*НЄПРЇЄТЄЛСКИИ див. *НЄПРИЯТЄЛСКИИ. 
НЄПРЇЯТЄЛ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
*НЄПРЇЯТЄЛСТВО с. (1) неприязнь, ворожість: 

А єстли боудємо сльїшати н видати никотороє нєпрїятєлство 
от которои стороноу на королі его милости... имаємо єго 
іінлости дати виданїє (Коломия, 1485 ВО II, 372). 
ФОРМИ: знах. одн. нєпрїятєлство (1485 ВО II, 372). 
* НЄПРЇЯТЄЛЬ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
* НЄПРЇАЗНЬ див. НЄПРИЯЗНЬ. 
НЄПРЇАТЄЛ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
НЄПРЇАТЄЛЬ див. НЄПРИАТЕЛЬ. 
НЄПРЇАТЄЛЬ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
*НЕПРОД'ЙЛАННЬІИ прикм. (1) иеоброблений: а 

тне земли продаль есми со всЬми ужитки и изь полми про- 
дЬланньїми и непродЬланньїми (Вільна, 1451 АкЮЗР 
II, 106). 
ФОРМИ: ор. мн. непрод^ланимми (1451 АкЮЗР II, 

106). 
1 НЄПРОТЇВЄНЬ (НЄ ПОЖИВАЄГЬ) (1): которни пра* 

вомь нємєцькьімь идє(т) проти (б) комоу а онь нєпро- 
тївєнь (!) того права (XV ст. ВС 7). 
Див. ПОЖИВАТИ 1. 
НЄПРЬІЯТЕЛЬ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
*НЄПРЬЇАТЄЛЬ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
НЄПР'ЬМ'бННО, НЄПР'ЙМАННО присл. (3) (цсл. 

нєпрЬмЄньно) незмінно: и також дере варе кто боудє(т) 
нгоумє(н) оу то(м) прАдрєчєнно(м) монастирю и єлико 
бЖдє(т) брате и а они имаю(т) грижати за спасенне доуши 
господства ми вьсєгда и имаю(т) слоужити на вьсАкоую 
срЄдоу, вєчє(р) паракли(с), а оу чєтвьірто(к) литоургию... 
и тоє имаєгь бьхти нєпрЄмЄнно, по вьсА недели, по вьсА 
літа (Поляна. 1448 Созі. II. 365); Тоє да боудет нєпр’Ь- 
мАнно до их живота (Гирлов, 1499 ВО II, 156). 

*НЄПРЯТЄЛЬ див. НЄПРИАТЄЛЬ. 
*НЄРАЗДЄЛИМЬ!И див. ‘НЄРАЗД'СГЛИМЬІИ. 
*НЄРАЗДЄЛЇМЬІИ див. *НЄРАЗД'ЙЛИМЬІИ. 

*НЄРАЗДГВЛИМЬІИ прикм. (10) (цсл. нєраздЬлимь) 
нероздільний, неподільний: Вь ИМЄ отца и сьхна и сі Атаго 
доуха, троицЖ свАтаа єдиносьштнаа и нераздєлїмаа (Су- 
чава, 1473 ВО І, 181); Вь имЄотца и сьхна и свАтого доуха, 
троице свАтаа и единосьщнаа и нєраздєлимаа (Сучава, 
1491 ВО І, 451). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. нєраздєлимаа, нераздєлїмаа 4 

(1473 ВО І, 181; 1488 ДГСПМ; 1490 ДГСХМ; 1491 ВО 
І, 451); иєраздєлима 2 (1488 ВО І, 347; 1490 ВО І, 419); 
нєраздєлимаа 2 (1488 ВО І, 342; ДГСВМЩ); нєраздЄли- 
мал 1 (1489 ВО І, 376); нєраздЄлима 1 (1490 ОС 146). 
Див. ще *НЕРАЗДГ£ЛЬНЬІИ, *НЄРОЗД^Л ИМЬЇИ. 
*НЕРАЗД1їЛЬНЬІИ прикм. (1) (цсл. иєраздЬльиь) 

нероздільний, неподільний: Во имя Светое и иераздЬль- 
иое Троицьх. Аминь (Метиславль, 1500 АСД її, № 3). 
ФОРМИ: род. одн. ж. нераздЄльиое (1500 АСД II, № 3). 
Див. ще *НЄРАЗД'ЙЛИМЬІИ, *НЄРОЗД'ЙЛИМЬІИ. 
*НЄРОВНЬіИ прикм. (і) (який нерівноцінний кому, 

неоднаковий з ким у моральному відношенні) нерівний: 
што(ж) наши шлА(х)тА и наши зємлАньх своє плємА забї- 
вають длА именїя мн осоужаємь и сказоуємь... и дЬти и(х) 
а чинимь ихь жа(д)номоу добромоу нєровнн(х) (XV ст. 
ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: знах. мн. нєровіш(х) (XV ст. ВС 29 зв.). 
*НЄРОЗДИЛИМЬІИ див. *НЄРОЗД'£ЛИМЬІИ. 
*НЄРОЗДгВЛИМЬІИ прикм. (2) нероздільний, непо¬ 

дільний: Вь имА отца и енна и доуха свАтого, троицА свА- 
таА и нєроздЬлимаА, штож єст добрьі початок и конець коу 
каждомоу н справєдливомоу пожиткоу оусЬкои доуши 
христїАнскои (Сучава, 1468 ВО II, 300); Во ймя святне 
единосущнне и нероздилимьіе Тройцн Отца и Снна и Све- 
того Духа, аминь (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. нєроздєлнма/д (1468 ВО II, 300); 

род. одн. ж. нєроздилимне П472 АрхЮЗР 8/111, 2). 
Див. ще * НЄРАЗД'ЙЛИМЬІИ, * НЕРАЗД^ЛЬНЬІИ. 
НЄРУХОМО присл. (2) непорушно, нерушимо, незмін¬ 

но: Ми кизь еємєнь олєкса(н)дрови(ч) дали єсмо слузЄ 
иашєму па(н)у сенку скипорю... вЄчио и нерухомо село 
нашо тулиньї (Київ, 1457 Р 165); мн князь Михайло Ивано- 
вичь Юрьевичь прьідалисмо на храмь Пречистой Богома- 
терн землю бортную Измаловскую на БлинЄ вЄчна, ни- 
кимь нерухомо (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 
Див. ще НЄИЗРУШИСТО, НЄПОРОУХОМО, НЄПОРОУ- 

ШАННО, НЄПОРОУШЄННЄ, НЄПОРОУШЄНО, нєпо- 
РОУШНЄ, НЄПОРОУШНО. 

*КЕРІІСНОМ УЛ прикм. (1)0<геС2І) пегисЬо- 
т у ] е див. РІЇЧЬ2. 
ФОРМИ: наз. мн. ж. пегисЬошу]е (1388 2РЬ 104). 
*НЄРО УШЄНЬІ прикм. (1) непорушний, неруши¬ 

мий, незмінний: аж бьі сА що стало над нами самими, алибо 
над нашими пани, а зємлАмь мирь правн держати и вЄчнн 
нєроушєнн (або нєроушєної.— Прим, вид.) (Ясси, 1445 
Созі. II, 726), 
ФОРМИ: знах. одн. ч. нероушєиьі (1445 Созі. II, 726). 
Див. ще *Н€ИЗРУШЄНЬІИ, *НЄИЗРУШИСТЬІИ, НЄ- 

ПОРОУШЄНЬ1. 
НЄСВИДИСКИИ, НЄСВИДЬСКИИ ч. (2) (особова 

назва): а се Азь кнА(з) фєдико нєсвидискии... внзна- 
ваю... какь єсмь вЄрнЄ служиль освЄчєному киА(з) швид- 

ригаилови (Кременець, 1434 Р 129); а се А кнзь фєдко иє- 
свидьскии... вьізнаваємь... како єсмь А вЄрнє служиль 
освАцоному кнА(з) швитрикгаилу (Черняхів, 1435 Р 132). 
ФОРМИ: наз. одн. нєсвидискии, нвсвидьскии (1434 Р 129; 

1435 Р 132). 
*НЄСВИЗКИИ див. НЄСВИЗСКИИ. 

НЄСВИЗСКИИ ч. (3) (особова назва): мн кнзь фєдорь 
даиильєви(ч)... иваиь нєсвизскии єско романковн(ч)... 

поручАємсА по олєхна што(ж) служи (т) ему епдрю (1) своє- 
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му коро(л) вєрно бєзо лети без хитрости (Луцьк, 1388 Р 
42); А се я пан Ивашько Дичько Васильєвич ... прод(а)ль 
єсми свою отчизну... кн(А)зю Семену Васильєвичю Нє- 
свизкому (Луцьк, 1461 ЛЗ І, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. нєсвизскии (і388 р 42); дав. одн. 

Нєсвизкому (1461 АЗ 1, 53); наз. мн. нєсвизьскии (1388 
Р 38). 

^НЄСВИЗЬСКИИ див. НЄСВИЗСКИИ. 
*НЕСВИЦЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Несвіч: у Несвицьі одь накладного воза по полу грошу 
давати (Степаиь, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Несвицм (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
НЄСКОЛЬКО, НИСКОЛЬКО числ. (2) (неозначений) 

кілька, декілька: А єщо моихь нєсколько єсачньїхь лю- 
дє(и) оть єсака бєгаючи к тобє прихилилисА а моихь по¬ 
цілянь мне не дають (б. м. н„ 1484 ЯМ); А єщє надобьА 
дєлА оу Стрета нисколько поставовь єсми взАль (б. м. и., 
1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. нєсколько 1 (1484 ЯМ); нисколько 1 

(1484 ЯМ). 
НЄСЛАВНЬІИ прикм. (1) недосконалий: гдьі(ж) покоА 

и сладкосгь, ижь є(ст) на(д) вшьітки смисли, жадпи сьА ! 

нєо(т)хилоАє(т), єдно о всЬмь, члкь нєславнии то по дЬлА 
(Хотин, 1448 Собі» II, 737). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нєславнии (1448 Собі. II, 737). 
*НЕСЛУШНЬІИ прикм. (2) (стп. піезіизгпу) неспра¬ 

ведливий, неслушний: а тое еднан(ь)е, што Борись з 
Гл-Ьбомь едналь се неслушиимь еднан<ь)емь то есмо зру¬ 
шили (Вільна, 1495 РИБ 620). 
ФОРМИ: ор. одн. с. иеслушиимь (1495 РИБ 620); наз. 

одн. ж. неслушная (1495 РИБ 620). 
Див. ще *СЛОУШНЬІИ. 
НЄСМІЇРЄНЬ прикм. (1) О бити нєсм*Ьрєнь 

див. БЬІТИ1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч нєсм^рєнь (1438 Р 141). 
НЄСПРАВНЄ див. НЄИСПРАВНЄ. 
*Н€СТВО див. * ЯТЬСТВО. 
*НЄСТИ діесл. недок. (2) (що) (доставляти до місця 

призначення) нести: янь... рє(к) зь своєє зь влостноє бчо- 
ли мє(д) нєсь до своєго дом'оу (XV ст. ВС 19). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. нєсь (XV ст. ВС 19). 
Дт. ще НОСИТИ. 
*НЄСТ1» КОВИЧЬ ч. (8) (особова назва): а на то є(ст)... 

вєра пана богоуша нєсгЬковича (Сучава, 1436 Собі, і, 455); 
а наивьішє того вьішєписанного слюбуємь то издєржати... 
по(д) нашєю присАгою и с нашими пани... на иміі, пань 
нАгоє лого0є(т)... пань пашко нєсгЬкови(ч) (Серет, 1445 
Собі. II, 729—730). 
ФОРМИ: наз. одн. нєст*кови(ч) (1445 Собі. II, 730); 

род. одн. нєст*ковича (1436 Собі. І, 455, 468; 1443 Собі. II, 
180Ї: наз. мн. нєстьковичи. нестлковичи (1443 ДГСПМН: 
Собі. II, 129, 141; ПГСММ). 

*Н€СТГ6 КЬ див. НЄСТАКЬ. 
НЄСТЮРЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Нєсторь, ер. 

(Иа&тр) Нестор, Нестір: а при томь оуздаваньЬ бьіли 
боярє зємлАнє пань ходько бибельскии... пань гаврилько 
дпобишевичь.,. нєстюрь цєпаревичь (Перемишль, 1378 
Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. нєстюрь (1378 Р 26). 
Див. ще НИСТОРЬ. 
*НЄСТАКОВИЧЬ див. * НЄСТ1ЇКОВИЧЬ. 
*НЄСТАКОВЬ прикм. (5): а на то... В'Ьра пана гринко- 

ва в-Ьра пана нєстАкова (Сучава, 1411 П//?«А» 439); а на 
то є(ст)... в-Ьра пана нєстАкова (Сучава, 1427 Собі, і, 196). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. иєстлкова (1411 ОІР«Ау> 439; 

Соя*. І, 95; МіН.АІЬ.; 1412 440; 1427 Собі, і, 196). 
Пор. НЄСТАКЬ. 
НЄСТАКЬ ч. (26) (особова назва): мьі алєксандрь воє¬ 

вода... ис нашими зємлАньї... на имА... пань кестАкь, пань 

тобучь... потвєржАє(м)... владиславови, королеви поль- 
скому... тоть листь (Львів, 1407 Собі. II, 628—629); а на 
то є(ст)... в-Ьра пана нестЬка и Д'Ьти єго (Сучава, 1428 Собі, і, 
224). 
ФОРМИ: наз. одн. нєстлкь, иєст/й(к) (1407 Собі. II, 629; 

1421 Собі, і, 142); род. одн. нєстлка, иєстька (1415 Собі, і 
116; 1420 Собі, і, 136; 1423 Собі, і, 154; 1425 Соз^. І, 169; 
1426 ВАМ 22; 1427 О В Ас 22; Л/Я«А» 450; Собі, і, 194; 
1428 Собі. І, 202 і т. ін.); дав. одн. иестлку (1422 ДГОБ). 
НЄСФОИ ч. (3) (назва села на Буковині) Несвоя: и дали 

єсми имь оу нашии зємли двь сель на имь кошиловци и ста- 
ноуловци по(д) нєсфоємь (Сучава, 1432 Собі, і, 330). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. на конєць нєсфои (1432 

Собі, і, 330); род. одн. нєсфоя (1432 Со5^. І, 330); ор. одн. 
нєсфоємь (1432 Собі, і, 330). 
НЄТ див. Н'ВТЬ. 
*НЄіЄЧА ж. (І) (стояча вода) нетеча: а такь даємь 

єму... с полми... с водами и с нєтєчАми и с пасЬками (Ме¬ 
дика, 1407 Р 72). 
ФОРМИ: ор. мн. нетечами (1407 Р 72). 
*НЄТИ див. ИНАТЬ. 
*НЄТОУТЬ предик. (1) нема, немає: Коли(ж)на соуд'Ь 

одна жалоба бЖдє(т) положена а бЖдЬ(т) лї бол"Ьи парь- 
(соу)нь оу той жалоба вєнци иєтоу(т) то(л)ко одно памєт- 
ноє имєє(т) бити положено (XV ст. СЯ 43 зв.). 
Див. ще Н'ЇГТЬ 1. 
НЄТЬ дт. Н'ВТЬ. 
*НЄОУЖЇТОЧНЬІИ див. *НЄВЖИТОЧНЬІИ. 
*НЄОУКА ч. (4) (не приучений до роботи молодий 

кінь) неук: Кот(ор)ьш забьєть жївотїноу нєоукоу ка (!) 
конА (XV ст. ВС 8 зв.); Которьі(и) имаєть жєрєбАта нєоу- 
ки а щкодьі оу полі чинА(т) (XV ст. ВС 37 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. иєоуки (XV ст. ВС 35 зв.); знах. 

одн. нєоукоу (X V ст. ВС 8 зв.); знах. мн. иєоуки 1 (XV ст. 
ВС8 зв.); иєоуки 1 (XV ст. ВС 37 зв.). 

*НЄОУПРОДАННЬІИ прикм. (1) (не відданий в орен¬ 
ду) непроданий: а мито нигдє да нє имаю(т) платити ни 
по трьго(м) ни по сєло(м) ни индє иигдє или проданна 
мита или нєоупроданнаа (Сучава, 1470 523). 
ФОРМИ: наз. мн. с. нєоупроданнаа (1470 

523). 
НЄОУРАЖЄННО присл. (1) незламно, непохитно, непо¬ 

рушно: Тоє вьсє... слюбоуєм... Яноу Олбрахтоу... моцнє 
и нєпороушєннє и нєзламанно и нєоуражєнно имає- 
мо дрьжати и наполнити, ми и також вьси наши подданнїи 
(Гирлов, 1499 ВВ II, 425). 

*НЄОУСПОМН1»НЬІИ прикм. (1) не вартий, не гід¬ 
ний згадки, незгадуваний: А за никотори нєоуспомиЬнии 
рЬчи... тии рЬ,чи и ии жадиоую мєрьзєчкоу нє имаєм 
оусьпом-Ьноути (Сучава, 1460 ВГ) II, 270). 
ФОРМИ: знах. мн. ж. иєоуспоми*Ьньіи (1460 ВО II, 270). 
НЄХАЙ част. (30) (утворює описові форми нак. сп.) хай, 

нехай (з формами 3 ос. теп. ч.) (23): а такожь що боудє(т) 
прихо(д) боу(д) какїи о(т) того села, а они нє хай (?іс.— 
Прим. вид.) бєроут ис того моиастирь (1) (Сучава, 1444 Со^. 
II, 208); Ино нехай онь тую землю держить, а намь сь тое 
земли служить служьбн (Краків, 1487 РИБ 434—435); не¬ 
хай он мито нашо и промиту и вагу ведаєть по давному (Ві¬ 
льна, 1498 АЛРГ 82); нехай они людей за себе зовуть и 
нановЬ за собою посадять (Мстиславль, 1500 АСД II, 
№ 3); 

(з формами 3 ос. майб. ч.) (3): а которого моего чоловека 
в дуброве ймуть, нехай его узвесять (Луцьк, 1475 —1480 
АрхЮЗР 8/1V, 21); хочу имь отдати, нехай собе подЬлять 
(Вільна, 1498 АЛМ 163); 

(з формами 3 ос. баж.-ум. сп.) (4): нехай би ездилн ста¬ 
рими дорогами и мито нашо платили по старому (Краків, 
1487 РИБ 226—227); Протож тому коли подаемь в него 
пенАзи з мита, тьіи бьі нехай року ждали, а до року би его 
не габали (Вільна, 1498 АЛРГ 83). 
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НЄХТО займ. (5) (цсл. нікьто) хтось, дехто: Частокро(т) 
прїгожаєтсА што(ж) діти оу сїро(т)стві зостаноу(т) ино 
нєхто возмєть к собі во опіканїє а коли (ж) доростоуть 
лЬ(т) тогдьі хотА(т) ли(ч)бьі имє(т) о(т) своєго опєкатє(л)- 
ника (!) всє(г) своє(г) имєнїя (XV ст. ВС 35 зв.). 
ФОРМИ: паз. одн. нєхто (XV ст. ВС 7 зв., 16, 34, 35, 

35 зв.). 
*НЕЦКОВИЧЬ ч. (І) (особова назва): А послали есмо 

тамь дворанина нашого Юшка Нецковича (Троки, 1494 
РИБ 561). 
ФОРМИ: знах. одн. Нецковича (1494 РИБ 561). 
*НЄЧАЧЬ прикм. (2) О н е ч а ч ь лЬ ст» (1) (назва 

лісу у Львівській землі): тоти старци сгодили сА с обою сто- 
роноу... стали оу великого крихова кдє переходить дорога 
зоудєчєвскаА... попєрє(к) доубровьі к нєчачю лісови (Зу- 
дечів, 1413 Р 83); потокь нєчачь(І) див. *ПОТОК'Ь1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. иєчача (1413 Р 83); дав. одн. ч. ие- 

чачю (1413 Р 83). 

*Н€Ш€ВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Ми великий кнзь 
витовть дали есмо єську нєшєвичю дворище Арополково 
(Острог, 1427 Р 109). 
ФОРМИ: дав. одн. иєшєвичю (1427 Р 109). 
НЕШКОДНО присл. (2) (ста. піезгкобпо, стч. пезкосіпе) 

без шкоди, без втрати: Ино естли будеть торгу и миту на¬ 
шому в Луцку нешкодно, и ми ему тот торгь БНЙМеНЬИ его 
в Гощи дали мети до нашое воли (Вільна, 1495 АЛРГ 55). 

*НЄШТО див. *Н^ШТО. 
*НЄЩО див. * Н^ШТО. 
НИ1, Нї спол. (382) І. (зв'язує члени речення у заперечних 

реченнях) (379) 1. (єднальний) ні, ані (26): а городові 
оу рускои зємли новихь не ставити ни сожьжєного не 
рубити (б. м. н., 1352 Р 6); оуздали и о(т)ступили тоі 
ДЬдниньї пану колі тако Ако сами дьржали... ничьго собі 
нь винимаючи ни зоставлАючи (Галич, 1409 Р 74); а тако(ж) 
да сА не станови(т) николи на віки наши(м) трьговцє(н) (!) 
трьговлю, оу и(х) землю, за дльгь, ни и(х) тр'ьговцє(м), 
оунашєи зємли (Васлуй, 1437 Соз^. II, 709); ажбьі сА што 
мЬло на до мною стати, тогдьі до моєі отчиньї до ГолчА не 
нмаюгь ничого иміти брати моя ни ближнии моі (Острог, 
1466 АЗ 1, 60—61); а с того ділоу не вьістоупити з нас ни- 
которому ни нашим дітєм, бо есмо тоє поділили соб(є) 
вічне и нєпороушно (Хвалимичі, 1475 А$ III, 14); Про 
тожєникто николи ни сь єдними привилїАми да не имаєт 
тігати ни добоувати... привилїє (Сучава, 1491 ВО І, 491). 

2. (єднально-перелічувальний) ні — ні, ані — ані (204): 
А по семь ненадобе вступоватись ни детемь моимь, ни 
внучатомь, ни всему роду моєму до века, ии вь люди цер- 
ковьньїя, ни во вся суди ихь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3); а в то не надобі оуступатисА ни оунукумь єі ни 
плємєню єі (Перемишль, 1359 Р 10); а оу том домоу корч- 
моу иє держати, ии пива варити, ни мед, ни мАсньїи клАткьі 
(? — Прим. вид.) держати, ни хліба продати (Сучава, 
1434 Со5^. II, 670); а не имаю ни продати ни отдати ни замі¬ 
нити ни по доуши дати, ніжли маю кн(А)зю его м(и)л<о>- 
сти с того вічно слоужити до моєго живота (Острог, 1466 
АЗ І, 60); И тиж наши слоуги пєрєроубци аби не го(ни)ли 
тоти люди от Коцмани ни на город, ни на млини, ии на 
иаши дворове, сь иними земліиє (Сучава, 1481 ВО І, 257); 
а владиці Полоцкому того игумена у Пречьістой Пустьін- 
ской, не судити, ни радити, ни пошлинь ни якихь на пьіхь 
не брать, нижли которое діло будеть владиці до игумена 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); 

(чергується з а к и) ні —ні, ані — ані (115): а туть нігь 
иному чаиковцю ни землі ролноі а ни сіножати (Казимир, 
п. 1349 Р 3); и слюбоуєми нашєю доброю волею и ис поспол- 
нєю радою, никьімь ниприсилєни, а нипоноужєни... слоу¬ 
жити и приААти... влодиславоу, кролю польскомоу (Сучава, 
1402 Сові. II, 621); тако(ж) ни соудци, а ни ослоухарє да 
не имаю(т) ходити, оу тА(х) села(х) (Нямц, 1454 Сові. II, 

517); а в то ся имінье не мают вступовати ни діти мои, 
ани близьшии мои прирожоние, бо то єсть моя вірная 
вислуга (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154); а ненадобе в 
тоє имєнє никому вступовати сА, ни брату моєму родному, 
ни дочце моєєй... ани ближним моимь (Ровно, 1488 АЗІ, 
242); я в тебе проси(л) того и ти мні его не да(л) ни видєти 
ани сльшієти (Вільна, 1495 ВМБС); а пак не имал би про- 
щєнїА от нас, а кроулєви его милости не держати его ни оу 
себе... ани мешкати ємоу, ии явно ани потаємно (Гирлов, 
1499 ВО II, 421); 

(чергується з и н и) ні — ні, ані — ані (31): А та- 
кожє от того села да не дадоут намь ни сторожи, и ни дє- 
сітиноу от пчєльї (Сучава, 1438 О В Ас 28); маеть пань 
Федко самь... того иміня Всекрова со всякими вжитки 
вживати, а я самь, ни жона моя и ни діти мои и ни щадки 
мои никако вже вь тоє уступоватися не маемь (Володимир, 
1440—1492 АкЮЗР II, 105); и та(к) же єсми дали сєлоу 
манастирскомоу слобозїю аби не имали дила до того села 
ни гло(б)ници и ни илишарє и ни по(д)водоу да не дадоу(т) 
о(т) того села ... и ни иноє ничого не имаю(т) на(м) слоужи¬ 
ти и ни дати николи (Байчани, 1454 ПГПММ); 

(чергується з и н и г д є) ні — ні, ані — ані (2): а пак 
не имал бьі прощєнїя от нас, а кроулєви его милости не 
держати его ни оу себе, и нигдє оу его милости зємлАх 
не держати его (Гирлов, 1499 ВО II, 421). 

3. (протиставний) а (1): а таки(ж) коли мєдоу привє- 
зоу(т) о(т) свои(х) пасикь абьі не платили мита ино оу 
Асо(х) ни индє нигдє (Сучава, 1453 ПГОВ). 

II. (зв'язує сурядні речення) (3) 1. (єднальний, усполуч.з 
и н и) ані (1) : ино за то не имаю(т) опоминати (!) ни єди(н) 
на дроугого за тотоу миноу... и ни тігати сі никто не има- 
єть (Сучава, 1442 Сові. II, 88). 

2. (єднально-перелічувальний) ні — ні, ані — ані (2): а 
тако(ж) ни ослоухарє да не имають ходити оу тА(х) сєла(х), 
ии соудци никоторьіи, да не имають глобоу, коли имє(т) 
сА оучинити которая смрьти оу и(х) сєла(х), але сами 
ка(лоу)гєре да возмоу(т) глобоу (Давидове Село, 1446 
Сові. II, 251). 
Див. ще АНИ1, ІМУ2Е3. 
НИ2, Нї, НЬІ наст. (103) (підсилювальна, в заперечних 

реченнях) ні, навіть (15): а никто да не смієть судити и(х) 
ни оу нашєи зємли, бєзь и(х) воли (Васлуй, 1449 Сові. 
II, 743); а коли боудєт лєд а либо имоут ходити оу брод, 
тогдьі пєрєвоза ни гроша да не дадоут (Сучава, 1456 Сові. 
II, 790); а мито ии жа(д)ноє да(н) (!) даду(т)... о(т) ти(х) 
дву ма(ж) ни гро(ш) (Сучава, 1472 ДГСВМ): 

(у сполуч. н н о д и н ь, ни е д и и ь) ні один (88): 
а ту не надобі ни дному (!) чаиковьцю собі і зачинти (так.— 
Прим, вид.) (Казимир, п. 1349 Р 3); и слюбуємь... вірно 
служити, а николи сА розділити на вікьі и с крольвьствомь 
польскимь... посполу стати противу іхь нєприАтєлємь 
ни одного иє вьімаючи (Сучава, 1393 Сові. II, 607—608); 
варе кто имаєть должника оу брашові, що би ни єдинь 
залогь не оузАль на торговчАньї о(т) брашова (Сучава, 1435 
Со5^. II, 692); а тьіе зємли продаль есми... со всіми ужит¬ 
ки... ии одного права собі... не заховьівая (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106); тим обьічаємь кн<А>зю Сємєноу со кн<А>- 
зємь Васильємь били річи перед нами, а конца ни одного 
межи собою не вчинили, ни листа перед нами не записьіва- 
ли (Луцьк, 1475 АЗ І, 70); Сим листом слюбоуєм, мьі и на¬ 
ши синове... против его милости и Короуни полскои... ии 
сь єдним чловіком... николи не бити (Коломия, 1485 ВО 
II, 371—372); а коли би обадва змерли а не зостанеться 
ни по одномь сьіновь и щадковь му з с кого (и женского) полу 
то тоє село Осекрово на нась прийти будеть (Троки, 1498 
ГВКОО). 
Див. ще АНИ2. 
!НИ3 (НЄ> (7): ми Олєксаидро воєвода... знаємо чи- 

нимь... ожє тоть истинньш Оганєсь єпискоупь вормєн- 
скии пришєль к намь... и оуказалсА намь правими листи 
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восєлєньского патрїярха, АитоиТа Костантинополя, ожє 
ихо патріарха вормєиьского ни єще оузнали есмьі, ожє 
нашєль иа то пискупьство помочїю господина иашєго, 
великого кнАзА Витовта (Сучава, 1401 а пАтьда(н)- 
никовь ни дають колодоу мєдоу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
92 зв.); то(л)ко за свадоу... аби соудили дво(р)ници тєр- 
го(в)ск(и) то(т)и люди... аби ни и(м)ли дило соудити и(х) 
(Сучава, 1479 ВС 140). 
Див. НЄ. 
*НИВА ж. (39) (ділянка орного поля) нива (ЗО): а в 

поли кдє собЬ проорють НИВЬІ то ихь иміьєть прислушати 
(Смотрич, 1375 Р 20); а тако продаль яко самь дєржаль и 
с нивами и еЬножатми (Львів, 1400 Р 61); мьі порадив сА с 

нашими кизи и с панн... даємь н дали єсмо тому прє(д)рє- 
чєному пану андр'Ью... село михлинь... с нивами и с паш- 
нАми и с лєсьі (Київ, 1433 Р 118); А дали єсмь ему В'Ьчне 
то непорушьно... с нивами» ис сеножатми, и з бобровими 
тонн (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/1V, 11); И такождє єсмн 
дали... слоуз'Ь (нашє)моу Козм'Ь... по той сторони потока 

ВІ нивн (Сучава, 1479 ВВ І, 228); едучи от Бовбол к Бла- 
жепику, к лесу приехавшй, по лев ой руцс подле сам ой 
дороги тот дуб стоит, и оттоль через гребли конець пропа¬ 
ханих нив... што и кь Блажеиику слушают (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120); 
иива Хренницкая(2) (назва земельної ділянки 

у Волинській землі): а черезь тую дорогу краєм нив цер¬ 
ковних Хренницких у Смьіжаль (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 
8/1II, 3); В з д в и ж е н с к а я нива (1) див. *ВЗДВИ“ 
ЖЕНСКИИ; Клиноватая нива (2), нива 
Клиноватая (2) див. *КЛИНОВАТЬ1Й; куце- 
в а нива (1) див. *КУЦЄВ'Ь; Плоская нива 
(1) див. *ПЛОСКИИ. 
ФОРМИ: род. одн. нивьі (1472 АрхЮЗР 8/1 її, 3; 1491 

АрхЮЗР 8/ІУ, 158); дав. одн. ниве (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 
158); знах. одн. ниву (п. 1349 Р 3); наз. мн. ниви 1 (1456 

Собі. її, 582); зам. род. ВІ нивьі 1 (1479 ВВ І, 228); род. мн. 
нив, иивь (1456 Со5^. II, 582; 1472 АрхЮЗР 8/111, 3; 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 120): дав. мн. нивам (1488 ВВ І. 356; 1495 
ВВ II, 63); знах. мн. ниви (1375 Р 20; 1411 Р 79); ор. мн. 
нивами, иївами (1395 Оі 166; 1400 Р 61; 1415 Р 87; 1430 
АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1437 АЗ І, 34; 1438 Р 138; 1444 АЗ І, 
40; 1446 АкЮЗР І, 18; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1483 
ВОРСР 178 і т. ін.). 

*НИВКА див. НИВЬКА. 
НИВЬКА ж. (7) невелика нива, иивка (5): а поля есмь 

ему дали и уехали своей земьлЬ — по конец лози нивька 
на долини (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); А которни 
нивки в долине и долина самая... то есми велель держати 
виноградником (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); 

(нивка) Клиноватая (1) (назва земельної 
ділянки в Київській землі): Я, Аидрей Алексаидровичь, 
иам'Ьстникь лидскій... даль игумену и старцом стого вели¬ 
кого Ни кольт мнстря Пустьшского ДВ’Ь нивки городское зем- 
ли Плоскую а Клиноватую и листь свой на то им... даль 
(Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); нивка Плоская 
(1/ (назва земельної ділянки у Київській землі): Я, Андрей 
Александровичь, нам'Ьстиикь лидскій... даль игумену... 
стого великого Никольї мнстря Пустннского ДВ'Ь нивки 
городское зємли Плоскую а Клиноватую (Київ, 1491 
АрхЮЗР 8/ІУ, 158); Михалкова нивька (1) 
див. *МИХАЛКОВЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. нивька (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); 

род. одн. нивьки, нивки (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1491 
АрхЮЗР 8/ІУ, 158); наз. мн. нивки (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 
158); знах. мн. нивки (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158). 
ИУН див. Н^ГЬ1. 
НИГДЄ1, НИГД1» присл. (38) ніде (ЗО): а кто имєть 

купити скоть или барани, у баковЬ... либо у инихь тор- 

гохь нашихь, нє надоб'Ь нигдЬ мито дати, нижь тамь гдЬ 
купиль (Сучава, 1408 Соя*. II, 632); а иигдє по нашєи зємли 
що би нє платили сочавскоє мито лише оу сочавЬ (Сучава, 
448 Со5^. II, 741); Ино чтоби есте нигдЬ на новнхь ми- 
техь... мита на нихьне брати (!) (Степань, 2-а пол. ХУ ст. 
АЛМ 9); оуставлАємь гдЬ коли на воиноу идоу(т) аби 
нигдЬ оу своєи зємли оу сєлє(х) нє стоялї але на полї аиї 
коней брали (XV ст. ВС 27 зв.— 28); видєлосє намь... 
штожь по всєму вєликомоу кня(з)ствоу нигдє па(н)скии 
моужьїки лововь своихь нє мають (Вільна, 1499 ВФ)\ 
индє нигдє (8) див. ИНДЄ. 

НИГДЄ2, НЇГД^Й присл. (5) (стп. піксіу, пі^бгіе, стч. 
піксіу) ніколи: а пакьі бнхомь тако нє задержали, яко сА 
єсмо записали на то(м) сниму... що бьіхо(м) били осажени 
нашєи чти и що бнхо(м) чти нє имАли нигдє на вЬки вЬч- 
нии (Бирлад, 1435 Собі. її, 679); а нє маєтбьіти отхил(є)на 
нигдє от Острог(а), нижли мают нам с того имєнА служити 
вєчисто (Луцьк, 1487 АЗ І, 86). 
Див. ще НИКГДЬІ, НИКОГДА. 
НИГДЇИ див. НИКГДЬІ. 
НИГДЬІ1 див. НИКГДЬІ 
НИГДЬР див. НИКГДЬІ 
НИГД'Й див. НИГДЄ1. 
НИКГДЬІ, НИКДЬІ, НИГДЬІ, НИГДЇИ присл. (20) 

(стч. піксіу, стп. пі§<Іу) ніколи: про то слюбую и слюби- 
ли єсмо нашему г(с)дрю кролю влодиславу... противу имь 
никдьі нє бьіти ни одньїмь вєрємАнємь (Віслиця, 1393 Р 51); 
а нє имают сА южє о то никди оупоминати (Львів, і42і 
Р 94); ми великий кнАз Швитрикгайл... чиним знамени¬ 
то... иж видєв и знамєновав нам службоу вєрную а нигди 
нє опоущєиую н(а)шого вєрного слуги п(а)иа Калєника 
Мишковича... даєм и дали єсмо тому прєдрєчєному Калє- 
нику... село Боурковци (Київ, 1437 АЗ І, 33—34); а кролА 
єго мл(с)ти нигдїи нє о(т)ст*пими до живота, до нашєго 

(Бирлад, 1439 Со5^. II, 714); ми вєликии кнзь швитрик- 
га(л) олькгирдовичь... оузрЬвши єсмо знамєиитоую намь 
слоужбоу А никди нє замешканоую Слоуги нашого вір¬ 
ного пана Єрьша тєрєшковича... даємь И дали єсмо ємоу 
село дольгиє шии (Луцьк, 1452 Р 160—161); а с певного вЬ- 
данья нашєго иикди межи радою кролє(в)ства нашєго та- 
кова рЬчь нє била гадана ани твжь скончана... ижби ва(м)... 
в таковии тадинки оустоупити варовали би сА (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще НИГДЄ2, НИКОГДА. 
НИЖ див. НИЖЕЙ2. 
НИЖАДНЬІИ займ. (24) (стп. пігасіпу, стч. пійасіпу) 

ніякий, жоден, жодний (20): и ни жадною нашу службоу, 
а ни работу що би нє платили намь тоти лю(д) (Сучава, 
1447 Собі. II, 288—289); а до тих припасни никто аби нє 
имал ни жадноє дило (Сучава, 1481 Вй І, 257); Я волчько 
бодє(н)ковьскии и своими дє(т)ми... визнаває(м)... и(ж) 
єсмо то оучинили нижа(д)ни(м) припужєниє(м) ани звє- 
дє(н)є(м) ни(ж)ли своєє доброє воли (Овруч, 2-а пол. XVст. 
СПС); А також прєрєчєинїи крал єго милость ис прєрє- 
чєиними братїями єго милости слюбили иам... иж нигдє 
и николи иам ни жаднои шкоді, ани оуражєнїА... нє има¬ 
ют нам оудилати (Гир лов, 1499 ВО її, 422); н и жад¬ 
ного часоу (2) див. ЧАСЬ; 

(у знач, іменника) ніхто (2): а силу ни жадному да не 
смЬєть никто о(т) наши(х) людє(х) брашовл^номь оу чинити 
(Устя Башія, 1435 Со5^. II, 677); мьі стєфань воєвода... чи- 
ни(м) знаменито... ожє слюбуєми и записуєми сА... госпо- 
дарєви нашєму владиславови, кролєви полскому... по(д)лє 
єго мл(с)ти стати противь каждого єго нєпрїАтелА... ни 
жа(д)нєго нє воимуючи, ту гдє колє(т) би кролєви єго 
мл(с)ти треба (Бирлад, 1439 Собі. її, 714). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ни жадиии (1457 ВВ І, 4); род. 

одн. ч. ни жадного 6 (1454 Со5^. II, 501; 1462 ВЬ II, 289; 
1485 ВБ II, 371, 372; 1499 ВБ II, 421); ии жа(д)нєго 1 
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(1439 Созі. II, 714); дав. одн. ч. ии жадному, ли жа(д)ном(оу) 
(1435 Созі. II, 677; 1448 Созі. II, 734); ор. одн. с. нижа(д)- 
яьі(м) (2-а пол, XV ст. СЯС); знах. одн. с. ии жадноє (1472 
ДГСВМ; 1481 ВИ І, 257; 1490 ВИ І, 420, 421); наз. одн. ж. 
нн жа(д)на (1463 Созі. 8. 45); род. одн. ж. ни ж а дно и 
(1468 ВИ II, 302; 1485 ВИ II, 372; 1499 ВИ II, 422); знах. 
одн. ж. ни жадною 2 (1447 Созі. II, 289; 1475 ВП І, 200); 
нн жадноую 1 (1460 Вй II, 270); ор. ми. нн жа(д)ньіми (1457 
Созі. її, 810). 
НИЖЄ1 див. НИЖЄЙ1. 
НИЖЄ2 див. НИЖЕЙ2. 
^2Е3. спол. (1) (зв'язує члени речення, єднальний) ні, 

ані: рго5Іт и^азгоіе тіїозіу, згІоЬ ^азга тіїозі пат їот 
5І1у пе сгупіїу, ігЬу пат зо кпіагіет Зг^іігукЬауІот ре- 
гетугіе сіеггаї, пуге роичеіі^аіі Кабу г Мітсу регетігуе 
(Іеггаї (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142). 
Див. ще АНИ1, НИ!. 
НИЖЄЙ1, НИЖЄ, НЇЖЄ, НИЖЬ присл. (7) 1. (далі 

в документі) нижче (3): Іітузіііі іезто г рапу гагаті 
пазгіші і <іа1і рга\^а і тоіпобіі. .. коіогуі зиі* пігеі ^ іот 
Іізіе пазгот и^урізапу (Луцьк, 1388 1РЕ 103); Аби тогдьі 
тме речьі вьішь вьіраженньїе на вечньїе часи в веки могь 
тогь* листь Нашь (? — Прим, вид.) виразивши нижей 
нменами светки при томь бнлнхь, онимь дали есми и пе- 
чатью нашою змоцнили (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 

2. (вниз по течії ріки) нижче (1): тімь ми видавши єго 
правую и вірною слу(ж)бу до на(с)... дали єсмьі ему... два 
села на рєбричи, єдно село на имА срьби а другоє село 
ниже (Сучава, 1423 Со$£. І, 156). 

3. (у кількісному відношенні) менше (3): ОурА(д)нїци 
соу(д)и коморники о жало(б) мальі(х) которихь то покло- 
даємь (!) о(т) трицати гнївєнь (!) ажь нїже нє (имє)ють 
віньци бра(т) памє(т)но(г) одна (!) два(и) гро(ш) (XV ст. 
СЯ 43—43 зв.); мочї имєт ли ниже що та(к) и добро а пак 
ли нє мочї имє(т) с то(г) спросити а виніти тогди дати и то- 
тм дві тисічи зла(т) оугорскьі(х) аби на(м) оупокои бьі(л) 
(Васлуй, 1456 ЗСФ). 
Див. ще ПОНИЖЄ1. 
НИЖЕЙ2, НИЖЄ, НИЖЬ, НИЖ прийм. (39) (зрод.) (ви¬ 

ражає просторові відношення) нижче (31): (а хо)тарь ємоу 
почавши о(т) лівіті... до ниже поуті что идє(т) о(т) хла- 
пєщи (Сучава, 1414 Созі. І, 111); одьтоль уверхь рички 
Дидовки... до пики Згару,,. нижей урочища Бричнаго 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); о(т) тьі(х) коурга(н)цє(БТ>) 
ниже нлиясова к гоуивє (б. м. н., бл. 1458 Р 167); тако(ж) 
даємь... нашємоу митрополіюмлиньї що соу(т) на мо(л)да- 
ві ни(ж) романова трьга ись валилами (Сучава, 1458 

512); а еще подьнялся ему пань Барсань, брат его 
старейший, ставь засьтавити ниже Гуговьского ставу 
(Звиняче, XVст. АрхЮЗР 8/1V, 193); чьтврьтоє село єсми 
имь дали на Ховрьліти... ниже Оргоєщи (Гирлов, 1499 
Вй II, 162); 

(у сполуч. з іншими прийменниками) нижче (5): а хо- 
тарь ти(м) сєло(м) на филпоу та от толі... нижєо(т) полі- 
ноу да падєть на потокь (б. м. н., 1400 Созі. І, 37); А хотар 
той трєтои... части от Бьєшєщи... почєнши от берег Мол- 
даві мало ниже от гдє виходит топлица от Молдави (Суча¬ 
ва, 1499 ВО II, 136); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) нижче (2): а хота(р) той поустини на вєрхь до¬ 
лини... до оусти сто(л)пь, нижє могилицоу, та прости на 
дЬ(л) (Сучава, 1453 Созі. II, 445); Тиж Стєфан воєвода... 
дадохом и помиловахом... нашь свАтьіи монастир... сь 
трїи сєлове... ниж оустїє Кракові (Сучава, 1491 ВО І, 463). 
Див. ще ЗНИЖЄ, ПОНИЖЄ2. 
нижли1, НИЖЬЛИ, НИЖЬЛИ, Н'ЕЖЛИ, нєжли, 

КИЖЛО спол. (35) !. (зв'язує члени речення) (5) !. (протис¬ 
тавний) але, а (але) тільки (2): Я волчько бодє(н)ковь- 
скии и своими дє(т)ми... вьізнаває(м) ... и(ж) есмо то 
©учинили нижа(д)ни(м) припужєниє(м) ани звєдє(н)є(м) 

ни(ж)ли своєє доброє воли (Овруч, 2-а пол. XV ст. СЯС); 
и они того листа судового пєрє(д) нами нє положили ни(ж)- 
ли повідили на(м) што(ж) дє(и) тоть листь вписа(н) єсть 
в книги судовий (Вільна, 1495 ВК). 

2. (порівняльний) (вживається після форм вищого сту¬ 
пеня) як, ніж (3): О тьі(х) што(ж) изь своєа зємли идоу(т) 
на воиноу а вєньци шкоди оу своєи зємли оубогьім людє(м) 
чинА(т) ни(ж)лї оу нєпрїєтє(л)ско(и) зємли (XV ст. ВС 27 
зв.— 28); тогдьі на році напрє(д) рєчєньїмь стронамь... з 
добрьімь розмишлениємь мно(г) добрьі(х) люди... осудили 
єсми и осужАємь ажє г(с)дрь нашь кроль влодиславь... 
ближши єсть к тому місту к тичину... нижли тьіи пани 
Адвига и єи дівка алжбіта (Медика, 1404 Р 70). 

II. (зв'язує речення) (ЗО) А. (сурядні) 1. (протиставний) 
але, а (але) тільки (15): а нє имают сА южє о то никди 
оупоминати ніжли имають вічноє молчАниє на віки 
(Львів, 1421 Р 94); а нє имаю ни продати ни отдати ни за¬ 
мінити ни по доуши дати, ніжли маю кн(А)зю єго м(и>- 
л(о)сти с того вічно слоужити до моєго живота (Острог, 
1466 45 І, 60); И сова рє(к) я о вашо єднаньє мало зві- 
до(м) ни(ж)ли положи ти мні записи пєрєдь г(с)дре(м), 
што жона твоА міла на вено собє, а в то(м) жє запису мні 
била трєтАА часть записана (Вільна, 1495 ВМБС)\ Госпо¬ 
дар) напгь... вєлики(и) кня(з) алєкса(н)дрь прьія(з)ни... 
и записо(в) потвє(р)жєньА с пано(м) воєводою волоскимь 
з вашьі(м) г(с)дрємь нє о(т)мавляє(т) вдєлати нижли єго 
мл(ст) тьіми рази пановь ради єго мл(с)ти соупо(л)на при 
себе нє маєть (б. м. н., 1496 ОПВВД); Тежь паномь вла- 
дьічнимь десятникомь не надобі вь ти люди уступатися вь 
монастирскіе... нижли которое діло будеть владиці до 
игумена, тое судити намь посполь (... — Прим, вид.) вла¬ 
дикою (Мстиславль, 1500 АСД II, N° 3). 

2. (приєднувальний) а (5): А пану Олє(х)ну на єго до(л)- 
ницю (!) досталосє бачаница а тесово... со вси(м) с ти(м) 
што к ти(м) Сєло(м) Слоушае(т) нижли што єсть дани ме¬ 

довеє оу пна Олє(х)ново(и) роуці оу еєлє оу новгоро(д)чи- 
чо(х) тую дань оусю Спо(л)на Па(н) олє(х)но имає(т) дава¬ 
ти дяди своєму пар) хо(л)мскомоу (Львів, 1478 ЗРМ)\ 
служать вь мене бояре Смоленскіе Бубень, а Дуденковь, 
Суморокь доброволно... а зь ихь иміней... сполна господа- 
ру е. м, служба идеть; нижло што се тичеть Моревича, вь 
того есми купиль землю зь призволеніемь и потверженіемь 
господара, короля е. м. (Вільна, 1495 АЛМ 83). 

3. (обмежувально-приєднувальний) хіба що (4): а пакьли 
би самихь нась нашь мильїи приАтєль на помочь жадаль, 
и мьі сами нашомоу приАтєлю маємь бити, со всимь жи- 
вотомь, до помочи... нижьли боудемь иміти какоую на- 
логоу, на нашоу землю, или нємощь оть бога на иась 
(Сучава, 1442 Созі. її, /16); а коли кнАзь вєлїкїи... имєть 
от нас пожадати какоую помочь на єго нєпрїАтєли, а ми 
имаємь дати кнАзю вєликомоу помоч, без хитрости, ниж¬ 
ли... боудоумь (!) иміти какоую налогоу с которьіх сто- 

ронь, на нашоу землю, алибо от ба немоць на нась (Ясси, 
1445 Созі. II, 726). 
Б. (підрядні) 1. (приєднує підрядні часові — у пост¬ 

позиції) коли (1): и глібь рі(к) ти мні тьг(х) записє(и) 
нє даваль ани єсми очима своима и(х) вида(л) ани чтучн 
и(х) слихаль, ни(ж)ли сА с тобою є(д)наль (Вільна, 1495 
ВМБС)\ 
поки, заки (1): а виноватии маєть все платіть ни(ж)ли 

боудє(т) прїпоущонь ко дроугои жалобі (XV ст. ВС 30 зв.). 
2.(приєднує підрядні порівняльні — у постпозиції) ніж, 

як (4): колижь межи рожаємь людськимь ничого нє єсть 
пилнишєє, нижьли памяти потрєбизна єсть... про тожь 
мьі иляшь воєвода... знаменито чинимо... како... влади- 
сла(в)... кролєви поленому... землю шепниьскоую... да- 
ваємьі (Львів, 1436 Созі. II, 706); а боудоуть ли тьіи пєнєзи 
оу мєньши(х) рє(ч)хь ни(ж)ли ємоу до(л)жно а возмєть 
оу томь нєкотори(и) закла(д) тогди маєть оу томь доси(ть) 



нижли — 48 — * НИКАКЬІИ 

имє(т) (XV ст. ВС 18); М'Ьли єсмо о(т) вась листи мистра 
крижєвницкого посл*Ьднє ва(м) посланий Которими(ж) 
напрє(д) оузновлАєть и оуспоминаєть свои пєрв'Ьишии листьі 
Викладаючи они нЬвкотори(х) члонцє(х) иньі(м) оби- 
чає(м) и розоумо(м) нижлисА они сами в собі маю(т) (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще НИЖЛИБЬІ, НИЖЬ, ІМІ2ВУ. 
НИЖЛИ 2 част. (1) (обмежувально-здогадна) хіба що: 

а по его живогЬ вь жони его и вь дЬтей нихто ие М'Ьль того 
имЬнія викупати, нижли отець нашь е. м., коли би его ему 
потребь (Кам’яиець, 1494 АЛМ 54). 
НИЖЛИБЬІ, М2ІЛВУ спол. (2) (зв'язує речення) І. (су¬ 

рядні) (протиставний) але щоб (1): Ино чтоби есте нигдЬ 
на новьіхь митехь... мита ... не брати(!).. нижли би есте 
туть мито брали, гдЬ бьіло здавна при дяди нашомь, при ве- 
ликомь князи Витовт'Ь (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 

II. (підрядні) (приєднує підрядні часові — в інтерпо- 
зиції) поки, заки (1): іезіІіЬу Іа]а газіа^а пе сІоЬга Ьуіа, 
зіагозііе пазгоши та)еГ и^кагапа Ьуіі, а роіот... іеіе сіоЬ- 
го^оіпе шаіеі’ ргойа^аіі, іезШЬу іа]а ізіпаіа газіаи^а 
пігІіЬу гок ргізгої, 5\УО]етиЬу зисГі и^кагапа (Луцьк, 1388 
грі Ю7). 
Див. ще НИЖЛИ1, НИЖЬ. 
НИЖЛО див. НИЖЛИ1. 
нижній, нижни прикм. (45) (розташований внизу, 

нижче інших) нижній, долішній (42): а хотарь имь нижни 
о(т) марьішєвьци валь... до сєрєта... оу нижнимь коньци 
полАньї могила (Роман, 1392 Созі. ї, 7); а на оустье ходо- 
сова обчиною горЬ... по нижнии конєць дубини (б. м. н., 
1424 Р 99); коли кн(А)зю Семену спустити вьішнїй ставь, 
а в тотжє час кн(А)зю Василью спустити свой ставь ниж¬ 
ній (Луцьк, 1463 А5 І, 55); ТАм ми... дали и потврьдили 
єсми ємоу... половина село на БрьладЬ... нижнЬа част 
(Гирлов, 1499 ВО !І, 140); 

(розташований нижче по течії ріки) нижній (1): ми стє- 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє... синь Михайла 
оцєла граматика и сестри его... продали... єдно селище 
на исписилє на имь нижнєи лопатна и оустїА лопатнои 
(б. м. н., 1500 5£ 7); 
нижняя Л о у ж к а (і) (назва місцевості у Мол¬ 

давському князівстві): ТЬмьми видЬвшє его правою и вір¬ 
ною слоужбою до нас., дали єсми его (зіс.— Прим, вид.) 
двЬ м-ЬстЬ от поустини иа коул'Ь мєждоу Боршчарємь и 
мєждоу ДЬтєлєва оу нижнєи Лоужки оу дви крьници 
(Васлуй, 1436 ВАМ 33); нижній м о я т и н и (1) 
(назва місцевості у Молдавському князівстві): тьмь ми 
видЬвпіи его правою и вірною слоужбою до на(с)... дали 
єсми ємоу... єще село оу нижній моятини гдє никита (Суча- 
ва, 1437 Созі І, 541). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. нижній 4 (1475 ВИ І, 206; 1487 ВИ 
І, 292; 1494 ВО II, 34; 1497 ВО II, 100); нижии 2 (1392 
Созі. І, 7; 1453 Созі. II, 472); знах. одн. ч. нижиїй, нижиии 6 
(1424 Р 99; 1458 ОЖДМ\ 1463 А8 І, 55; 1493 ВО II, 3; 
1494 ВО II, 34); нижии 1 (1393 Созі. І, 13); місц. одн. ч. оу 
иижнимь (1392 Созі. І, 7); наз. одн. ж. нижнЬа, нижн/аа 11 
(1495 ВО II, 44, 48, 76, 80; 1497 ВИ II, 98, 118; Созі. 8. 
209; 1499 ВО II, 140); нижній, иижна/А 2 (1467 ВО І, 120; 
1479 ВО І, 228); род. одн. ж. нижиєи 3 (1436 ВАМ 33; 1491 
ВО І, 472; 1500 51) 7) нижнїи 1 (1428 Созі. І, 209); дав. 
одн. ж. иижнои (1494 ВО II, 33; 1497 ВО II, 98, 119); знах. 
одн. ж. нижноую 7 (1487 ВО І, 302; 1489 ВО І, 367; 1492 ВО 
І, 505, 506; 1494 ВО II, 32); нижною 1 (1414 Созі. І, 111); 
ор. одн. ж. зам. род. до коулми нижнТю градищи 1 (1475 
ВО І, 206); ор. зам. дав. хотар той иижною части 1 (1492 
ВО І, 506); наз. мн. нижній (1437 Созі. І, 541). 
Див. ще ГЛУБОЧЄК НИЖНЬІЙ, НИЖНЇИ БОНТЄЩИ, 

НИЖНІЙ жиков. 
НИЖНЇИ БОНТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавсько¬ 

му князівстві): и ми видЬвшє его правою и в'Ьрною слоуж- 

бу до на(с)... дали... єсми ему... его правою о(т)нину, 
наимЬ, бонтєщїи иа стебнику и другоє село иа брьладЬ... 
гдє су(т) нижнїи бонтєщи (Васлуй, 1442 Созі. II, 101). 
ФОРМИ: наз. нижнїи боитещи (1442 Созі. II, 101). 
Див. ще БОНТЄЩЇИ. 
НИЖНЇИ ЖИКОВ ч, (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Се азь... Іо Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ожє... дали и потврьдили єсми томоу свАтомоу ва- 

шємоу монастироу от Поутнои... оуси црькви... а от Ниж¬ 

нїи Жиков ис попом, в от Манєвци с попом (Сучава, 1490 
ВО І, 419). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Нижиїи Жиков (1490 

ВО І, 419). 
Див. ще ВИШНЇИ ЖИКОВ, *ЖИКОВЬ3. 

НИЖЬ, Н'ЙЖЬ, N17 спол. (5) (зв'язує члени речення, 
протиставний) але, а (але) тільки: Слюбуемо нашею 
чистою в'Ьрою... ни ким к тому присиловани, ни принуже- 
ни, нЬжь наша добрая воля (Чжюрзев, 1403 ДГМ); зуіу 
Ьу іезіе пат ш іот пе сгупііі, ігЬу пат регетігуіе 5 піт 
сіеггаї, гапіаі пе сгоЬо (11а іезто Іо тсгупііі і іо зіа 
^4о£у1і, пій \*/ігу НІ а сЬгезіуіапзкоїе і \*/аз20Іе (11а зоготоіу, 
згіо \^аз зоготуї (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); 
а кто имєть коупити скоть или барани, оу баков'Ь, или оу 
романовЬ трьгоу... не надобЬ нигдє мито дати, нижь тамь 
гдє коупил (Сучава, 1434 Созі. II, 669). 
Див. ще НИЖЛИ1, НИЖЛИБЬІ. 
НИЖЬЛИ див. НИЖЛИ1. 
НИЖЬІ див. НИЖЄЙ1. 
НИЖВ^див. НИЖЄЙ2. 
НИЖЬЛИ див. НИЖЛИ1. 
НИЗГОДА див. НЄЗГОДА. 
НИЗКО присл. (1) низько: Господину господару велико¬ 

му королю слуга твой В аси лей Микулииичь твоее милости, 
господару своєму, низко чоломь бьегь (б. м. н., п. 1444 
АкЮЗР І, 17). 

*НИКАКИИ див. *НИКАКЬІИ. 
НИКАКО, МКАК присл. (4) (цсл. никакоже) 1. ні в яко¬ 

му разі, ніяк (3): Тие вен села, оть нась ку церкви Божой 
прьідакие маеть держати... владика луцкий... в сими церк- 
вями радити а соблазни творясчихь изверзати, церкви 
освесчати... еретьїковь и непослушньїхь клясти, никакоже 
паче благословеня его церкви созиждати, или самовласте 
разорити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1ЛП, 3); «СЬоІіаЬ рак їу 
сЬоііеІ регетігуіа ІоЬо з Зг^іїгукЬауІот, по ту іеЬе к 
Іоти пе ргуризіут а іусЬ оЬісі пікак пе тогет па зеЬе 
роїохуіу, зхіоЬусЬто іт пе тзіуіі» (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ^XXVI, 140); маеть пань Федко самь... того им'Ьня 
Всекрова... вживати, а я самь, ни жона моя... никако вже 
вь тое уступоватися не маемь (Володимир, 1440—1492 
АкЮЗР II, 105). 

2. (у знач, предиката) (нема як) ніяк (1): ино ми нє- 
доу(ж) бьіхо(м) дати єи а боронити с*Ь на(м) ника(к) заноу(ж) 
помо(ч) и по(д)порьі жаднои не имає(м) ни о(т)колЬ ка(к) 
прє(д)ци наши имь,ли (Васлуй, 1456 ЗСФ). 

*НИКАКЬІИ займ. (14) (цсл. никакьжє) 1. (запереч¬ 
ний) ніякий, жодний (10): тогда аксакь пришоль такь 
тайно на иась ажє не било намь иикакоь вьсти (б. м. 
н., 1392—1393 РФВ 170); А рго Іог пат пікакоЬо реге- 
тігууіа пе пасІоЬе з піт (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
139); на тихь городЬхь и оу томь дєрьжАнью не имаи (!) 
никаки(х) инихь оурАдниковь поставити толко такий што 
бьі присАгли вЬрни бьіти королю полскому (Черняхів, 
1435 Р 133); а тая клеть не запечатана била никаною 
печатю (Вільна, 1498 АЛМ 163); 

<]) никакимь дЬломь(І), никаними д'Ьл(ами) 
(1) див. Д1ЇЛО; никаними л и ц и (1) див. *ЛИЦЄ. 

2, (неозначений) якийсь (1): ми пєтрь воєвода... чини(м) 

знаменито... ожє пришли до иа(с) прїатєлєвє наши мли,.. 
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жалоуючи свои жало(ст)... и ишкоду о(т) никоторьі(х) 
зра(д)цє(в) и злодїєвь, а на имЬ о никако(г) лева и о(т) 
є(г) дружину, що пришли били по(д) кролє(в)ски(м) го¬ 
родок), снЬти(н) (Сучава, 1457 Соз(. II, 808—809). 
ФОРМИ: род. одн. ч., с. никаного (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

139; 1458 Созі. II, 815; 1495 АЛМ 83); знах. одн. ч. ника¬ 
но^) (1457 Собі. II, 809); ор. одн. с. никаки(м) (1481 ГПМ); 
знах, одн, с. никакоє (1438 ВВАс 28); род. одн, ж. иикакоЬ 1 
(1392—1393 РФВ 170); никакоє 1 (1481 ГПМ)\ знах. одн. 
ж. никакую (1456 ГПХМ)\ ор. одн. ж. никаною (1498 
АЛМ 163); род. мн. никаки(х) 1 (1435 Р 133); никакьі(х) 1 
(1468 БО II, 306); ор. ми. никаними (1388 Р 44; 1459 ВВ 
І, 32). 
Див. ще *НИАКИИ. 
*НИКЄИСКИИ див. *НИКЄИСКЬІИ. 
*НИКЄИСКЬІИ прикм. (21): а кто пороуш(ить та)ко- 

ви да єсть проклєть... о(т) тиі стьі(х) о(т)ць никєискьі(х) 

(б. м. н., 1400 Со5^. І, 37); а кто имє(т) порушити сїє 
ишє данїє, то(т) да є(ст) проклЬ(т)... о(т) тиї о(т)ци ни- 
кєискьі(х) (Сучава, 1453 Сові. II, 462); А кто би хотЬль 
тоє пороушити, таковьш да єст проклять... от свАтьіх 

бого(носньіх) тиї отець никєиских (Гирлов, 1499 ВВII, 163). 
ФОРМИ: род. мн. иикєискьіхь, никєискьі(х), никєис¬ 

ких !0 (1400 Созі. І, 37; 1403 ДГАА\ РЗ 338; 1407 Сові. 
І, 57; 1409 В!Р«А» 437; 1411 Мі!и АІЬ.\ 1453 Сові. II, 462; 
1454 Созі. II, 502; 1455 Созі. II, 531; 1499 ВО II, 163); 
никєиских, никеиски(х) 8 (1408 Созі. І, 61; 1411 Созі. І, 
95; 1458 ВВ І, 9; 1490 ВВ І, 421; 437; ДГСХМ\ 1492 ВВ 
1,51!; 1497 ВВ II, 100); никїискьі(х) 1 (1448 Со$^. II, 366); 
1 никєских 1 (1488ДГСВМЩ); Іниксиски(х) 1 (1490 ВС149). 
Дор. *НИКЄЯ. 
НИКЄЛЬ, НИКЄЛ ч. (3) (особова назва, пор. Николаи): 

А на то послуси кнАзь юрьии глЬбовичь бєлзьскии... о(т) 
мбстичовь короткий павєль... русь никєль родминцє 
(Львів, 1368 Р 16); а на то свЬдковє... панове и радци 
ливовскїи, што тими часьі оу нас бьіли и с нами тотоу 
рЬчь єднали, на имЬ, пан билик, пан фридрих, пан никєл 
абрик (Сучава, 1456 Созі. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. иикєль 1 (1368 Р 16); никєл 1 (1456 

Созі. II, 791); ники(л) 1 (1449 Созі. II, 386). 
І НИКЄСКИХ (НИКЄИСКИХ) див. *НИКЄИСКЬІИ. 
*НИКЄЯ ж. (23) (назва міста в Малій Азії) суч. Із- 

нік: ащє ли кто прЬстЖпить заповЬ(д) сіл... да е(ст) прок- 

лА(т)... о(т) тиї о(т)иь ижє вь никєи (б. м. н., 1401 ЗК6)\ 
и да будеть на немь клятва святьіхь триста и осмнадесять 
отець ижє вь Никєи (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); 
па(к) кто сЬ покоуси(т) пороушити того вьішєписаннаго 
нашєго даанїА... таковїи да єсть проклА(т)... о(т) стьі(х) 

таї о(т)ць, ижє вь никєи (Ясси, 1500 Соз^. 5. 231). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Никєи, иикєи 20 (1401 ЗКЄ; 1429 

Созі. 1,249; 1435 СМ. II, 679; 1439 Соя/. II, 32; 1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1455 Со5/. II, 564; 1488 ВВ І, 343, 349; 
1489 ВВ І, 378; 1499 ВВ II, 155; 1500 Созі. 5. 231 і т. ін.); 
вь Ннкїи, нїкии 2 (1435 Созі. II, 689; 1499 ВВ II, 149); 
вь Нєкєи 1 (1479 ВВ І, 222). 

*НИКИД, НЄКИДЬ ч. (7) (назва потоку у Молдав¬ 
ському князівстві): тЬмь мьі вид'Ьвшє ихь правую и вЬрную 
службу до нас... дали есмьі имь оу нашєи зємли... три села 
на поле драгошєво иа нєкидь (Сучава, 1419 £>/7?«А» 444); 
И єщї єсмо дали н потвьрдили томо(у) нашємоу свАто- 
мо(у) монастир(оу) от Тазлова и бранищю, що єст около 
монастир, починши от верх Никида... та долоу Никидом 
до глода (Сучава, 1491 ВВ І, 473). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. села... на Нєкидь (1419 

І444); род. одн. Никида 2 (1491 ВВ І, 473); Никид 
1 (1458 ВВ І, 19); ор. одн. Никидом (1458 ВВ І, 19; 1491 
ВІ) І, 473); місц. одн. на Нєкидь (1481 ВВ І, 248). 

*НИКИЛЬ дав. НИКЄЛЬ. 

НИКИТА, НЄКИТА, НИКЬІТА ч. (12) (особова назва, 

ер. А/ЇЮ]тад) Микита: азь рабь бжїи... имєнємь стєфаиь 

по прозвищоу винць коупи(х) сь(и) тєтраєоу(г)ль за своЖ 

дшЖ... и дадо(х) єго п(о)поу никїгЬ, да слоужи(ть) вь нє(м) 
до живота своєго (б. м. н., 1401 ЗКЄ)\ мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє... дали есми и потврьдили томоу 
свАтомоу монастироу цигане... на имЬ: Лоука синь Лац- 
ков сь чєлЬдєю... н Никита и Ониць, сини Андрєикови, 
сь чєлЬдми (Сучава, 1487 ВВ І, 311—312); И оуставшє 
слоуга наш Тоадєрь Доумбравь и жєна єго Моуша и запла¬ 
тили оуси тоти вишєписаннїи пинЬзи... оу роукьі слоугам 
нашим Нєкити и братоу єго Жоуржи (Васлуй, 1497 ВВ II, 
116). 
ФОРМИ: наз. одн. Никита 5 (1437 Созі. І, 541; 1487 ВВ І, 

312; 1489 ВВ І, 371; 1493 ВВ II, 14; 1495 ВВ II, 84); Нєки- 
та 2 (1497 ВВ II, 116); Никьіта 1 (1415 Созі. І, 121); зам. 
род. дочки Никита 1 (1488 ВВ І, 355); дав. одн. Никитн 1 
(1495 ВВ II, 84); Нєкити 1 (1497 ВВ II, 116); никїтЬ 1 (1401 
ЗКЄ). 
Див. ще МИКИТА. 
НИКИФОР, НИКИООРЬ ч. (3) (особова назва, грщ 

N ік^уорос;) Никифор, Ничипір: а при то(м) би(л) вл(д)ка 
лоуцкии никифо(р) (Луцьк, 1467 СП № 13); а при то(м) 
бьі(л) вл(д)ка лоуцкии никиборь (Луцьк, 1490 Лам.). 
ФОРМИ: наз. одн. Никифор, иикиОорь, никифо(р) 

(1467 СП Яз 13; 1487 АЗ І, 87; 1490 Пам.). 
Див. ще *НИЧИПОРЬ. 
*НИКИФОРОВЬ прикм. (2): Я ларио(н) игоумє(н) 

пєрєсопницки(и) вьізнаваю... што(ж)... з дозволє(н)єм 
ог(с)дрА (!) королА єго мл(с)ти и с митрополитови(м) и 
вл(д)ки лоуцкого никифоровьі(м) мЬнА(л) єсми с пано(м) 
пєтро(м) яновичо(м) старостою лоуцки(м)... тьі(м) свои(м) 
имє(н)є(м)... иа имА чємєри(и) вєчно и нєпору(ш)но на 
єго имє(н)є на дА(д)ковичи (Луцьк, 1467 СП Яз 13); с гос¬ 
подар А королА єго мл(с)ти дозволє(н)є(м) и з митриполи- 
товьі(м) (!) и вл(д)ки луцкого никиОорови(м) мєнА(л) єс¬ 
ми с игумєно(м) пєрєсопницки(м) з ларионо(м) тьі(м) всє(м) 
своимь имє(н)є(м) на имА дА(д)ковичи... на є(г) имє(н)є... 
на имА на чємєри(н) (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: ор. одн. с. никифорови(м), никиВорови(м) 

(1467 СП Яз 13; 1490 Пам.). 
Пор. НИКИФОР. 
*НИКИ0ОРОВЬ див. *НИКИФОРОВЬ. 
НИКИ0ОРЬ див. НИКИФОР. 
*НИКЇИСКЬІИ див. *НИКЄИСКЬІИ. 
*НИКЇТА див. НИКИТА. 
*НИКЇЯ див. *НИКЄЯ. 
НИКЛЕВИЧЬ, НИКЛЕВИЧ ч. (2) (особова назва): 

А для лЬпьшои твердости я, Янь Никлевич, и печать свою 
приложил к сему моєму запису (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 141). 
ФОРМИ: наз. одн. Никлевичь, Никлевич (1498 

АрхЮЗР 8/ІУ, 141). 
НИКЛЄСЬ, НИКЛЮСЬ ч. (2) (особова назва): а єщє 

при томь били посльї сь Львова... мичко куликовьскии... 
и ханись вєрзьсть и русь никлюсь (Сучава, 1408 Созі. II, 
633); а тому свЬдьци пань миколаи стпичєникь... никлєсь 
воить галицєкии (Галич, 1418 Р 89). 
ФОРМИ: наз. одн. ииклєсь 1 (1418 Р 89); никлюсь 1 

(1408 Созі. II, 633). 
НИКОАРЬ, НИКОАРЬ, НЄКОАРЬ ч„ невідм. (13) 

(особова назва, молд., пор. Николаи): мьі илїа воєвода... 
знаменито чинимо... ожє то(т) исти(н)нїи слоуга наш ни- 
коарь о(т) тоузара слоужи(л) на(м) право и вЬрно (Суча¬ 
ва, 1432 ДГВІН)\ и оуставшє наши слоуги, пьтюль и брать 
єго, пєтрь... и плємєниковє их, тоадєрь и нєкоарь... та за¬ 

платили оусє исполна, тотьі вьшієписанньги пинЬзи, р 
з лати татарскьіх (Ясси, 1495 Созі. З. 193)* 
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Див. ще МИКОУЛ, МИКОУЛА, *НИКОМАНЬ, НИ¬ 
КОРЬ, НИКОУЛА. 
НИКОГДА присл. (1) (цсл. никогдажє) ніколи: а по на- 

щємь животі а они да имают слоужити нам вь піток ве¬ 
черь парастас, а оу соуботоу литоургїю; и да ест нєпрі- 
мінно никогда (Сучава, 1488 ВО І, 356). 
Див. ще НИГДЄ2, НИКГДЬІ. 
НИКОЛА ч. (54) (особова назва,гр. Л/ш5^аос;) Микола (52): 

Сє же при даль юрьиї болковичь и своєю братьєю к цркви 

стму николі землю пашную (б. м. н., бл. 1350 Р 8); мьі 
алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали єсмьі 
монастирєви стго никольї... о(т) оусти шоумоуза болота 
(Сучава, 1409 Сові. І, 69); Сє азь... ан(д)рєи владимиро- 
ви(ч)... сь своєю женою и сь своими датками... бл(с)вили сА 

єсмьі оу оца нашего архиман(д)рита никольї (Київ, 1446 Р 

154); а они такождєрє да прАслухають (!) кь храмоу стго 

николи (Сучава, 1472 530); пса(н) оу стго великого 
чю(до)творца никольї в манастьіри оу поустьі(н)цє (Пу- 
стянька, 1499 ПИ № 3); 

с в А ти и н и к о л а (І) див. СВАТЬЇИ 1. 
ФОРМИ: наз. оди. Никола 7 (бл. 1350 Р 8; 1441 ОІД«Ау> 

477; 1443 Сові. II, 127; 1446 Р 154; 1448 Сові. II, 366; 1453 
Сові. II, 466; 1466 ВО І, 106); зам. род. дом... никола 1 
(1461 ВЬ І, 45); род. оди. инкольї, иїкольї 27 (бл. 1350 Р 8; 
.1409 Сові. І, 69; 1440 Р 142; 1443 Сові. II, 126; 1448 Со5'. II, 
365; 1453 Со5/. II, 445; 1471 Від І, 158; 1481 ВО І, 256; 
1491 АрхЮЗР 8/1V, 158; 1499 ПИ № 3 і т. ін.); ииколи 9 
(1449 Сові. II, 391; 1453 Сові. II, 466; 1472 ОІ%«А» 530; 
1479 ОС 140; 1490 ОС 146, 148); ииколі 2 (1443 ДГСПМН\ 
1448 ОІД«А» 491); дав. оди. ииколе 4 (1427 Р 108; 1491 
АрхЮЗР 8/1V, 158; 1499 ПИ № 3); ииколе 2 (бл. 1350 Р 
8; 1440 Р 142); ор. одн. николою (1446 Р 154; 1459 Р 174). 
Див. ще МИКОЛАЙ, НИКОЛАЕ, НИКОЛАИ. 
НИКОЛАЕ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. Ни- 

колаи, гр. ЛЧкбЯаос;) Микола: фроль, ... николае, борись, 
глібь... все чюдотворци (Краків, XIV—XV т. ОБРИ 112). 
Див. ще МИКОЛАЙ, НИКОЛА, НИКОЛАИ. 
НИКОЛАИ ч. (4) (особова назва, гр. ИікоХаос) Микола: 

мьі Стєфа(н) воєвода... знаменито чиним... ожє ... оу чини¬ 

ли єсмо вь задшиє сто почившйхь прє(д)ковь и родитєлєи 
наших... Ако да оутврьдим и оукріпмь (!) наше єп(с)коу- 
пїє о(т) Радовцє(х) идєжє є(ст) храм стго архиєра(р)ха 
и чюдотворца Николаа (Сучава, 1486 ОС 143—144); Ни- 
колаи позьічиль матєєви дєсА(т) гривє(н) (XV ст. ВС 31); 

Кнзю николаю бискоупоу вилєньскомоу (Брест Куявсь- 
кий, 1447—1492 ЛКБВ). ' 
ФОРМИ: наз. одн. Николаи (XV ст. ВС 23 зв., 31); род. 

одн. Николаа (1486 ОС 144); дав. одн. николаю (1447— 
1492 ЛКБВ). 
Див. ще МИКОЛАЙ, НИКОЛА, НИКОЛАЕ. 
НИКОЛИ, ніколи, неколи, ніколи, ньколи 

присл. (522) (із запереченням співвідносного слова) ніколи 
(517): а николи (ж) не хочемь о(т)става(т) и на віки и во 
вшитки часьі николи ихь не о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 
39); а н(а) кріпость тому... вєліль єсмо нашю печать ве¬ 
ликую привісити што бьі нєпопушєното николижє до віка 
(Роман, 1392 Сові. І, 8); а то нє имаєть ник(оли по)рушено 
бьіти (Медика, 1415 Р 87); а пак ли бьі збігль чоловікь 
а николи єго нє бьі(ло) бьі тогдьі тому истцєви маєєть (!) 
па(н) того села запла(тн)ти иміньємь того збігло(г)о чо¬ 
ловіка (Галич, 1435 Р 134); а то мьі... слюбоуемь имь 
вічно здержати и пополнити... николи нєпорушєно (Суча¬ 
ва, 1456 Со5/. II, 791); А зятю моєму и дочці моєй... не на- 
добе через тот обруб и границу з Лопавшь у мою землю 
Хренницькую уступати и переходити николи (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/1II, 3): Ви дівши єсмо службу намь вір¬ 

ную, а николи нєомешкапую пана Петра Мушчича... дали 
єсмо пану Петру Мушчичу... тая имінія (Вільна, 1492 
АЛМ ЗО); да єст от нас оурик и сь вьсєм дохо(до)м, им 
и дітєм их... нєпороушєно иєколижє на віки (Васлуй, 
1495 ВО II, 41); Тоє вьішеписанноє чьтири села... да 
соуть томоу свАтомоу нашємоу монастироу Бистричьско- 
моу от нас оурикь... нєпороушєнно николи на вікьі (Ясси, 
1500 ВО II, 173); 

(без заперечення співвідносного дієслова) ніколи (4): а 
николи сА розділити на вікьі и с крольвьствомь польскимь 
(Сучава, 1393 Сові. II, 607); А тиж слоубоуєм николи єго 
милости... противити сі (Коломия, 1485 В О II, 372); 

и н о г д и николи (1) див. ИНОГДИ. 
*николскии прикм. (1)0 монастьірь н и - 

колс кии поустьінскии див. МОНАСТИРІ». 
ФОРМИ: ор. одн. ч. николски(м) (1481 ГПМ). 
*НИКОМАНЬ ч. (8) (особова назва, молд., пор. Нико¬ 

лаи): а на то єсть... віра пана никомана (Сучава, 1444 
481); а на то є(ст) ... віра пана никомана (Сучава, 

1448 Со5^. II, 353). 
_ ФОРМИ: род. одн. никомана (1444 ОІР«А» 481; 1448 
Сові. II, 314, 317, 324, 343, 353, 355, 359). 
Див. ще МИКОУЛ, МИКОУЛА, НИКОАРЬ, НИКОРЬ, 

НИКОУЛА. 
НИКОНЬ ч. (1) (особова назва, гр. ЛЧхсоу) Никон: пєр- 

вни поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч) кнА(з) василии 
михаилови(ч)... рикаило охрімь братьА єго тєрєшко ондрю- 
шко никонь василєи дмитриєви(ч) (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. никонь (1392 Р 47). 
*НИКООАРИНЬ прикм. (1)Оселише Никоо- 

а р и н о див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. Никооарино (1459 ВО І, 27). 
Пор. НИКОАРЬ. 
*НИКОРЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімь мьі бидібши и(х) правою и вірною слоуж* 
бою до на(с)... дали єсми имь оу нашєи зємли... (три) 
мість о(т) поустини єдно на краснои повніше никорєщи, 
дроугоє на ло(хані) (? — Прим, вид.)... а трєтїє на бьїкоу 
(Васлуй, 1436 Сові. І, 449—450). 
ФОРМИ: род. никорєщи (1436 Сові. 1, 450). 
*НИКОРОВЬ прикм. (1) О никорово сели¬ 

ще (1) (назва селища у Молдавському князівстві): тімь 
мьі видівшє и(х) правую п вірную службу до на(с)... да¬ 
ли... єсми имь и(х) села... на имА пожєрєщи... и пониже... 
никорово сєлищє (Сучава, 1443 Сочі. II, 179). 
ФОРМИ: знах. одн. с. никорово (1443 Сові. II, 179). 
НИКОРЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. Николаи): 

Мьі Стефан воєвода ... знаменїто чиньїм... оже тот истнн- 
ньш наш вірньі(и бо)ярин пан Никорь Срьбєскоул слоу- 
жил нам право и вирьно (Сучава, 1462 ВО І, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. Никооь (1462 ВО І. 64ї. 
Див. ще МИКОУЛ, МИКОУЛА, НИКОАРЬ, *НИКО- 

МАНЬ, НИКОУЛА. 
НИКОТОРЬІИ займ. (74) (цсл. никоторьіижє) 1. (за¬ 

перечний) жодний, ніякий (56): исталасА торгувлА.., ажє 
пани хонька васковая дАдьковича жєна... доброю волею 
своєю... а никотопою силою... продала єсть тоть муна- 
стмрь... иванови губці (Перемишль, 1378 Р 25—26); Мьі 
кнА(з) дмитрии олгірдови(ч) чинимь знамєни(т)... ижє... 
слюбуємь... николи о(т) ни(х) а ни о(т) коруни по(л)скоі 
никоторою хитростью о(т)стати (Молодечно, 1388 Р 43); а 
мьі слюбуємь єму при нашєи вірі заплатити бєзь ннкото- 
роє о(т)волокьі (б. м. н., 1411 Р 77); а тако(ж) тоти люди 
ис тА(х) монастїрьскьі(х) сель да нє имає(т)... никто... 
соудити и(х), ни оу чє(м), ни оу которо(м) ділі (Ясси, 
1449 Сові. II, 391); не надобе ему нам з слугами служби 
служити а поплатовь платити и иньїх никоторьіхь пошлин 
(Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7); атьієлюди... никотороє слоуж- 
бьі неслоуживали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); а заставила 
єсми кн(А)?єм их м(и)л(о>сти... село своє ПьАнь пусти* 
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ню нискоторого притиску и нискоторои нєволи (Острог, 
І481 АЗ І, 77); не надобЬ у тьіхь ихь людей вступать... 
и никоторнхь пошлинь намь на тьіхь людехь не брати (Мсти- 
славль, 1500 АСД ТІ, № 3); никоторьімь в є р є м є - 
нєм ь (6) див, *ВЄРЄМА; никоторьімь вр-Ьмєнємь 
(2) див. *ВРГЙМА; ни на (о у) которомг 
мЬ с т’Ь (2) див. МЇїСТО 

(узнай, іменника) ніхто (6): и тгкьі имаємьі ему служи¬ 
ти и помагати на ус'Ьхь єго нєприАтєли, не вьіимуіочи ни- 
которьіхь (Кам’янень, 1404 Сові. II, 625); никоторому з 
нас не вьступатнсА нивчию дЬлницу (Луцьк, 1463 АЗ І, 
55); Сим листом слюбоуєм... кролю... и ни жадного иного 
пана не искати ани иномоу никоторому пристоуповати.. 
тькмо... Казимирови кролю єго милости (Коломия, 1485 
ВО II, 371). 

2. (неозначений) (невідомо який) якийсь (1): мьі пєтрь 
Еоєвода... чини(м) знаменито... ожє пришли до на(с) 

прїатєлєвє наши мльї... жалоуючи свои жало(ст) и свои 
смрть що с£ стала на и(х) дЬтн и братїи... о(т) никото- 
рьі(х) зра(д)цє(в) и злодїєвь, а на им'Ь о (І) никако(г) лева 
н о(т) є(г) дружину, що пришли бьіли по(д) кролє(в)- 
скьі(м) городо(м), сн'Ьти(н) (Сучава, 1457 Сові. II, 808— 
809); 

(той чи інший) будь-який (1): А єстли боудємо сльїшати 
н видати никотороє нєпрїятєлство от которои стороноу 
на королі єго милости.,. имаємо єго милости дати ви- 
данїє (Коломия, 1485 В О II, 372). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. иикоторьіи (XV ст. ВС 32 зв.); 

род. одн. ч., с. иикоторого 3 (1434 Р 131; 1448 ДГПР; 
1499 ВФ); ни от которого 1 (1490 ВО 1, 392); нискоторого 1 
(148! АЗ І, 77); ни оу которо(г) ! (1453 ПГОВ); дав. одн. 
ч. никоторому (1463 АЗ І, 55; 1465 АЗ 1, 57; 1470 ВО І, 
140; 1475 АЗ III, 14; 1485 ВО II, 371); ор. одн. ч., с. иико- 
торьімь, никоторьі(м) 8 (1395 Сові. її, 613; 1399 Р 59; 1400 
Сові. II, 619; Р 62; 1402 Сові. II, 623; 1404 Сові. II, 625; 
1433 Сові. II, 653; 1472 ВО І, 178); никотори(м) 1 (1464 
шк«А» 517); ! никоторьі 1 (1401 Р 64); місц. одн. ч., с. 
ни оу которо(м) 3 (1446 Сові. II, 251; 1448 ДГПР; 1449 
Сові. II, 391); ни о которо(м) 2 (1459 0//?«А» 514); никото* 
ро(м) 1 (1453 Сові. II, 492); ни накоторо(м) 1 (1429 ОІР«А» 
455); знах. одн. с. никотороє (1453 Сові. II, 492; 1454 Сові. 
11, 517; 1485 ВО II, 372); род. одн. ж. никоторои 11 (1446 
Сові. її, 251; 1447 Сові. її, 732; 1457 В О II, 257; 1460 ВО 
II, 269; 1463 ВО II, 295; 1470 ВО І, 140; ВО II, 309; 1475 
ВО II, 329; XV ст. СГЧА; 1500 АСД II, №3); никотороє 5 
(141! Р 77; бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91 зв.); никоторьіи, 
иїкоторьіи 2 (XV ст. ВС 32 зв.; 1448 ДГПР); иикоторьіє 
! (1411 Р 77); нискотороє ! (1461 АЗ І, 53); нискоторои 1 
(І481 АЗ І, 77); ни о(т) котории 1 (1447 Сові. II, 732); 
знах. одн. ж. никоторою 2 (1456 ПМВП); никотороую 1 
(1444 Сові. II, 208); ор. оди. ж. иикоторою 2 (1378 Р 26; 
1388 Р 43); ! никоторал 1 (1388 Р 39); місц. одн. ж. ни о 
которои (1448 ДГПР); наз. ми. ч. никоторьіи (1446 Сові. 
11, 251); род. мн. никоторьіх'ь, иикоторьіх, никоторьі(х) 
(1404 Со5*. II, 625; 1433 Сові. II, 653; 1450 ЗНТШ XI, 7; 
1457 Сові. II, 809; 1462 ВО II, 284; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 
1500 АСД II, № 3); знах. мн. ж. никоторьі 1 (1475 АЗ І, 
72); никотори 1 (1460 ВО II, 270); ор. мн. никоторьіми 
(1491 АЗ І, 97); місц. мн. ни оу которьі(х) 1 (1474 РГС); 
ни оу которих 1 (1472 ВО І, 178). 

! НИКСИСКИХ (НИКЄИСКИХ) див. *НИКЄИСКЬІИ. 

никто, НЇКТО, НИХТО, НІХТО, нихьто займ. 
(323) (цсл. никьто) (із запереченням співвідносного слова) 
ніхто (288): продаль ємоу доброволно нє надоб-Ь оуступати 
иатоннкому (Львів, 1368 Р 15—16); а при томь при всЬмт» 
оетавлАемь єго и єго дЬти... нєпороухомо никимь (Краків, 
1394 Р 54); ми алєксандро воєвода... слюбоуємьі нашєю 
доброю волею... никьімь ниприсилєни, а нипоноужєни... 
слоужити и приААти и доброую радоу радити... влодисла- 

ву, кролю польскомоу (Сучава, 1402 Сові. II, 621); для ве- 
чистого знаку паль забьітьі казальї есмо и тую границю 
скончьіли, н, штобьі ее никто не нарушиль, заруку на Гос- 
подара _его мьілостн чотьіриста гривень Подольскихь 
(5Іс.— Прим, вид.) заложильї (Новоселиця, 1430 ГВДЛ 
9); Протож ненадоб*Ь никому вьступатн ся (Київ, 1445 
ЗНТШ СХУ, 19); так єсми єму продал, ажєт нихто з ближ- 
них моих... иє мают в то сА вступати (Берестя, 1466 А5 І, 
62); а по смерти моей никому, не надобе у зятя и у дочки 
моей того именица Лопавшь брати (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/111, 3); а нєнадобє в тоє имєнє никому вступо- 
вати сА (Ровно, 1488 АЗ 1, 242); а по его жнвогЬ вь жоньї 
его и вь дЬтєй нихто не м-Ьль того им'Ьнія викупати (Ка- 
м’янець, 1494 АЛМ 54); пакли бьі которьш року не дожи¬ 
даючи хотели его в том габати... не дал бьі еси ему никому 
ни в чом кривдьі чинити (Вільна, 1498 АЛРГ 83); мьі стє- 
фа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє прїидоша пр'Ь(д) 
нами... наши слоуги... ники(м) нєпоноужєни а ниприсило- 
вани и продали свою правою о(т)ннноу (Сучава, 1500 
Сові. 3. 233—234); 

(без заперечення співвідносного слова) ніхто (5): Слюбуе- 
мо нашею чистою в'Ьрою... ни ким в тому присиловани, ни 
принужени, нЬжь наша добрая воля... великому и велеб- 
ному Владиславу... велми милому приятелеви одержати и 
полнити тьі-то листи и записи нангЬ (Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїиде пр-Ьд 
нами... наш в'Ьрньї пан Братоул... по свою доброю воли, 
никим поноужєн ани силован, и продал свою правою отни- 
ноу... єдно село на им'Ь Оунгоул (Сучава, 1462 ВО І, 51 — 
52); 
инь никто (15) див. ИНЬ; инии никто (11), 

никто и н ьі и (2) див. ИНЬІИ: иншии никто 
(2) див. ИНШЇИ. 
ФОРМИ: наз. одн. никто, нїкто 67 (1401 ЗКЄ; 1409 Сові. 

I, 69; 1430 ГВКЛ 9; 1439 Сові. II, 59; 1447 Сові. II, 288; 
1452 0/£«А» 500; 1460 ВО II, 275; 1472 £/Д«А» 530; 
1481 ВО І, 257; 1492 Сові. 3. 162 і т. ін.); нихто, нїхто, 
нихьто 10 (1459 ЗНТШ XI, 13; 1466 АЗ І, 62; 1491 А5 Г, 
97; XV ст. ВС 6, 8, 15 зв., 32, 34; 1494 АЛМ 54); ! ни(к)кто 
1 (1479 ОС 141); род. одн. никого, нїкого, нико(г), иїко(г) 
25 (1402 Сові. II, 621; 1433 Р 123; 1435 Сові. II, 687; 1439 
Сові. II, 712; 1449 Сові. II, 746; 1455 Сові. II, 770; 1489 
РИБ 437; 1494 АЛМ 54; XV ст. ВС 6; 1499 ГОКІР і т. 
ін.); ии о(т) кого, ниоткого 7 (1428 Сові. І, 228; 1435 Сові. 
II, 678; 1440 АрхЮЗР ЇМ, 5; 1458 ВО І, 20; 1465 ОІЯ«А» 
518; 1467 АЗ І, 63; 1469 АЗ Т, 64); дав. одн. иикомоу, нї- 
комоу, никому 38 (1368 Р 16; 1401 АкВАК ІП, 2; 1434 
Сові. І, 398; 1440 Р 142; 1445 ЗНТШ СХУ, 19; 1457 ВО І, 
4; 1468 ВО II, 302; 1481 АЗ І, 77; 1489 АЗ І, 89; 1498 
АЛРГ 83 і т. іп.); нико(м) 1 (1443—1446 Р 147); ор. одн. 
никимь, нїкимь, никим, иики(м) 128 (1393 Сові. II, 607; 
1396 АЗ І, 20; 1421 Сові. І, 142; 1435 Сові. II, 687; 1452 
Сові. II, 421; 1465 АкВАК ПІ, 4; 1479 ВО 1, 221; 1490 ВО 
I, 396; 1495 ВО II, 87; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); никьім, 
кикьімь, никимь, нїкьім, ники(м), пуку(ш) 32 (1402 Сові. 
II, 621; 1404 Сові. II, 625; 1433 Сові. II, 652; 1460 Сові. 3. 
33; 1465 СЬ 176; 1479 Сові. 5. 98; 1486 ВО І, 289; 1495 ВО 
II, 77; 1497 ВО II, 123; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); ! нєким, 

нєкимь, нєки(м) 6 (1489 Сові. 3. 133; 1491 ВО І, 451, 472; 
1493 Сові. О. 45; 1495 ВО II, 40; 1497 Сові. 3. 223); никїим 
4 (1497 ВО II, 96, 107, ПО, 115); н*ким 2 (1491 ВО І, 451, 
452); никьіимь І (1470 ВО І, 150); ни с ким 1 (1485 ВО II, 
372). 
Див. ще КТО. 
НИКОУДЬІ присл. (1) нікуди: а нє имаю отхилєнь 

бьіти никоудьі с тьім им-Ьньєм от єго отчини от Острога 
(Острог, 1466 А З І, 60). 
НИКОУЛА ч. (3) (особова назва, молд., пор. Николаи): 

ми іо алєксандрь воєвода... знаємо чинимьі... ожє тоть 
истинньш слоуга и бол'Ьрикь нашь никоула слоужиль 

4* 
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стопочившимь родитєлємь нашимь правою и вєрною 
слоу(ж)боу (б. м. н., 1400 433); мьі алєксандрь 

воєвода,., чинимь знаменито... ожє дали єсми тому стому 
нашєму... монастьірю чєл'Ьди циганскми на им'Ь наноу(л) 
синь влада(в).., и динга си(н) никулєви (Сучава, 1453 
ОІЯ«А» 503). 
ФОРМИ: наз. одн. никоула (1400 Л/Я«А» 433; 1448 

Со5/. II, 342); дав. одн. никулєви (1453 503). 
Див. ще МИКОУЛ, МИКОУЛА, НИКОАРЬ, *НИКО- 

МАНЬ, НИКОРЬ. 
НИКЬІТА див. НИКИТА 
НИМАНТТ» ч. (1) (особова назва): и пакь панове брьга- 

рє и радци Ливовскьіи, що тьімьі часи оу нас бьіли и с на¬ 
ми тотоу р'Ьчь єднали, на им^>: пан Климєнть... пан Пєтрь 
и пан Ниманть, мис(кьти) писарь (Сучава, 1460 ВИ II, 276). 
ФОРМИ: наз. одн. Ниманть (1460 В О її, 276). 
*НИМЄЦКЇИ див. НЄМЄЦКЬІИ1. 
НИНГА ч. (1) (особова назва)-. И такождєрє єсми дали н 

потврьдили той свАтои нашеи црьквн... татарє на имЬ... 
Койка сь чєлйдєю, и брать єго Нинга холгЬюл (Сучава, 
1488 ВЕ) І, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. Нинга (1488 ВО І, 342). 

НИНЄ див. НЬІН'В 
*НИНЄИШИИ див. *НЬІН^ИШИИ. 
*НИНЄИШЬІИ див. ^НЬІНІ;ИШИИ. 
*НИНЄЧ€ див. НИН'ВЧЄ. 
*НИНЄ11ІНИИ див. НЬІН'ЙШНИИ. 
*НИНЕШЬНИЙ див. НЬїН'БШНИИ. 
*НИНЄ11ІЬНИИ див. НЬЇН'БШНИИ. 
НИНИ див. НЬІН'Б. 
Г НИНИН'Б див. НЬІН'Й. 
*НИНИШНИИ див. НЬЇН'БШНИИ. 
НИН'Б див. НЬІН'Б. 
І НИНЦЗИ (ПИНЬЗИ) див. ПИНАЗЬ. 
*НИН^ИИ1ИИ див. ^ЬІН'БИШИИ. 
НИНІїКИ див. НЬІН'БКИ. 
НИН'БЧЄ, НИН'БЧИ, ІЧШЕС2Ї присл. (5) нині, те¬ 

пер: будєть вєдомо оусємь... ажь Азь ланко слуга королєвь 
та(к) єсмь оумолвиль и договориль со кнАзємь скиригаи- 
ломь и срокь єсмь оучиниль на розтво х(с)во што жь нинє(ч) 
наипєрвєє придєть а послєдноє на хрьщєньє х(с)во што 
жь нинє(ч) придєть оу дву нєдєлА(х) по розтвє х(с)вє дати 

ми двєстє рублєвь кнзю скиригкаилу што жь на королА 
прАчєть (б. м. н., 1387 СП № 12); а тне земли продаль 
ЄСМИ... СО БСІіми ужитки, которьіе пикЬчи суть или напотомь 
могуть бьіти людскимь розумемь вьімьісленн (Вільна, 
1451 АкЮЗР II, 106); И пак тотьі истинн Сєди-Ахматови 
сьіновє, што соут нинЬчє по божїи милості оу наших роу- 
ках... а мьі имаємо их твердо и статочно держати (Сучава, 
1462 ВО II, 299) 

Див. ще НЬІН'Б, НЬІН'БКИ. 
*НИН'ВШНИИ див. НЬЇН'БШНИИ 
НИН'БШНЬІ див. НЬЇН'БШНИИ. 
*НИОТКОЛ1ї присл. (1) нівідкіля, нізвідки: а боронити 

еЬ на(м) ника(к) заноу(ж) помо(ч) и по(д)порьі жаднои 
не имає(м) нио(т)колЬ (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
НИПОРОУШЄНО див. НЄПОРОУШЄНО. 
*НИРНОВА ж. (1) (назва річки у Молдавському князів- 

стві): єщє єсмьі дали имь на нирнов'Ь чєтири села (Сучава, 
1426 Сові. І, 182). 
ФОРМИ: місц. одн. на нириов^ (1426 Со5^. 1, 182). 
НИСАНЬ ч. (9) (особова назва): И ми., на то есмо дали 

Нисану Симьсичу нашь листь зь нашою печетью (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 432). 
ФОРМИ: наз. одн. Нисань (1489 РИБ 431, 432); дав. одн. 

Нисану (1489 РИБ 432); знах. одн. Нисана (1489 РИБ 
431); ор. одн. Нисаномь (1489 РИБ 431, 432); місц. одн. 
на Нисане (1489 РИБ 432). 

НИСКОЛЬКО див. НЄСКОЛЬКО. 
НИСТОРЬч. (4) (особова назва, молдпор. цсл. Нєсторь, 

гр. Мєотсод) Нестір, Нестор: и оуставшє слоуга нашь 
Е'Ьрнїи па(н) тоадєр писар та заплати(л) оуси тоти вишєпи- 
са(н)нїи пинЬзи... оу роуки... иваноу и нистороу оуноу- 
ково(м) сима роужирь (Ясси, 1495 ПГВСР)\ И оустах аз 
господство мьі и заплатих оуси исполна тотьї вишєписан- 
ньіи пин'Ьзи... оу роукьі слоугам нашим Дрьгоушоу Карьм- 
боу... и братоу єго Іоноу... и оуноуком их Нистороу Гажи 
и сестри єго Васкьі (Гирлов, 1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: наз, одн, Нисторь 1 (1499 ВО II, 146); Ни- 

сто(р) 1 (1495 ПГВСР)\ дав. одн. Нистороу (1495 ПГВСР\ 
1499 ВО II, 147). 
Див. ще НЄСТЮРЬ. 
*НИСТРТ> ч. (6) (назва ріки) Дністер: и дали єсми на(ш) 

ли(ст) нашємоу монастироу, ижє єсть на молдавици... на 
то щоби ходили три возове и(х) на рибоу... на нистри 
(Котнари, 1454 Сові. II, 508); а азь господство ми єсмь 
дал Мьрини... за тоє село за Грєковє, єдноу нашоу сєли- 
щоу близ Нистра (Сучава, 1488 ВО І, 347). 
ФОРМИ: род. одн. Нистра (1479 ВАМ 61; 1488 ВО І, 

347); ор. одн. Нистромь, нистро(м) (1455 Сові. II, 531; 1456 
ОІЯ«А» 511); місц. одн. на нистри 1 (1454 Сові. її, 508); 
на нїстроу 1 (1462 Сові. 7). 11), 
Див. ще *ДНИСТРЬ. 
НИТОВАТИ дієсл. недок. (1) (стп. піїо^ас) (що) клепа¬ 

ти, паяти: И я ему испов'Ьдаль платнери, и онь ми вел'Ьль 
зорою (хогоіи.— Прим. вид.) "чистити и нитоватн (Вільна, 
1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: інф. нитовати (1498 АЛМ 163). 
*нить ж. (5) О Д о н и т и (1) (абсолютно все, пов¬ 

ністю до останньої речі) до нитки: а брашов'Ьномь кто 
будє(т), що оузАль бєзь и(х) права... що би стє имь коро¬ 
тили вьсЬ, до нити (Сучава, 1435 Сові. II, 692); н и за 
єдинь нить (1), ни одну нити (1), н и о у 
едномь нити (1) анітрохи, ні на нитку, нічого: 
тоє вь (!) вьішєписанноє що бьі тому прє(д) рєчєнному мо- 
настирєви било, нєпорушєнно ни оу едномь нити (Сучава, 
1447 Сові. II, 289); а никто о(т) наши(х) боярь ани оурА(д)- 
никовь, да нє см'Ьк^т) болшє бантовати и(х) и ни одну 
нити о(т) ни(х) нє оузьти (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); а 
никто о(т) наши(х) боАрь... да нє см'Ью(т) булшє бантоЕати 
и(х) ни за єди(н) ни(т) (Васлуй, 1452 Сох/. II, 760); х о т'Ь 
о у є д н о (м) н и т и (1) хоч трохи, хоча б на нитку: 
а коли бьі хот'Ь(л) бу(д) какїи бояри(н) нашь, или двор- 
ни(к)... имь разорити то(т) законь и тоє право, що єсми 
вьішє писали, бу(д) оу чєму, хоть оу єдно(м) нити, то(т) 
оузри(т) вєликои казни (Васлуй, 1449 Сові. II, 743—744). 
ФОРМИ: род. одн. нити (1435 Сові. II, 692; 1449 Сові. II, 

743); знах. одн. ии(т) (1452 Сові. II, 760); місц. одн. оу иити 
(1447 Сові. II, 289; 1449 Сові. II, 744). 

! НИОУЧИЛИ СА (НАОУЧИЛИ СА> див. *НАОУЧИ 
ТИ СА. 
НИФОНТЬ ч. (1) (особова назва, гр. ДЧОопаод) Нифонт: 

а при томь били старци Печерского монастир а Дублянски 
Іона Авраамь ключникь, Нифонть Святаго Михайла Зла¬ 
товерхого игумень Стефань Переломило попь Лисинскій 
фалелей (Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Нифонть (1398 ДГПМ). 
НИХТО див НИКТО. 
НИХЬТО див. НИКТО. 
*НИЧИИ займ. (1) нічий: а то есмо собє подєлили ров- 

но в'Ьчно и непорушно и никоторому з нас нє вьступатисА 
нивчию дЬлницу (Луцьк, 1463 А8 І, 55). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. нивчию (1463 АЗ І, 55). 
*НИЧИПОРЬ ч. (1) (особова назва, пор. Никифорь) 

Ничипір, Никифор: и за тоую сто коп грошей широких про¬ 
дали есмо... часть свою, котороую маю половиноу от дАд- 
ков моих от Игната, а от Ходора, а от Ничипора Воушко- 
вичов (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
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ФОРМИ: род. одн. Ничипора (1492 А8 III, 23). 
Див. ^НИКИФОР. 
НИЧТО займ. (141) (цсл. ничьто) 1. ніщо (116): не блю- 

дитє сА ничєго поидитє (б. м. н., п. 1341 Р 2); пак ли би... 
хо(т)л би коли о(т)стати тонь исньі кнА(з) корибу(т)... Авно 
а либо тайно тогда ми... нн в чємь єго не хочемь послуш- 
ни бити (Лучиця, 1388 Р 39); а сє я пань мацина воєвода 
їлвовьскни осв'Ьдчаю... ажє пришєдь прєдь наше обличьє... 
ходоро шидловоскии своєю доброю волью... ничимь не 
принужєнь и продаль пану клюсови свою дЬднину на імА 
шидловь (Львів, 1400 Р 60—61); того ради колико возовь 
пошлю(т) о(т) н*Ьмєцкого монастирі или по рибоу или по 
мє(д)... щоби и(м) нн оуз"Ьли нищо, при нашєи вєликои каз¬ 
ни (б. м. н., 1429 455); и так сА слушаєт вєчисто и 
непорушно со всєми входи и приходи, ничого на себе нє 
внмєниваА (Київ, 1437 АЗ І, 34); а оу тигинЬкАчоу аби 
нє давали ничого (Сучава, 1456 Сові. II, 789); я дей самь 
ничимь ся в ловьі господарьские не вступую (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 21); а мьі сами и жони и дЬти 
наши... в тьіє зємли ничим сА нє маємь оуступати (Став¬ 
ків, 1491 АЗ І, 97); Потомь Борись того ничого на него не 
довель (Вільна, 1495 АЛМ 83); И потвержаемь тие люди., 
ему самому, и его жон’Ь... со всими ихь землями пашни- 
ми и бортними... ничого на нась не оставляючи (Краків, 
1500 АЛМ вип. 2, 58—59); 

и ного ничого (3), иноє ничого (3), 
нноє н и щ о (5) див, ИНЬІИ; иншого ничого (1) 
див. ИНШЇИ; ничого нє им'Ьти (до чого) (1) 
див. И.М'ЕТИ, 

2. (у формі род. відмінка у сполуч. з іменником і запереч¬ 
ним дієсловом) ніякий, жодний (7): Тег ]е?ШЬу... пекоіо- 
гоЬо ... итегїоЬо... \^ег1і Ьу сгегег гпуіа, пісгоЬо па пісЬ 
туіа пе та]еГ Ьгапо Ьуіі (Луцьк, 1388 2РС 105); кто коли 
имє(т) познати оу ни(х) кони или воли, бу(д) гдє оу нашє(і) 

зємли и довєдє(т) на(ш) члкь на брашовкни из добрими 
лю(д)ми, а они брашовкни нє мочи иму(т) поставити содьі- 
ша за то(т) конь алибо за то(т) во(л), а брашов'Ьни да стра¬ 
тить того кон£... а болшє ничого глобоу да нє имаю(т) 
на(д) собою, ни одн(н) грошь (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); 
а вь гой кл'Ьти скарбу не било ничого (Вільна, 1498 АЛМ 
163); 
О ні во што нє ити (1) див. ИТИ; ни в о 

што обертати (1) див. *ОБЄРТАТИ; н и в о ш т о 
оборочати (2) див. *ОБОРОЧАТИ; чинити ни 
в о што (1) див. ЧИНИТИ 2. 
ФОРМИ: наз. одн. ничто (1466 ВО ї, 96); род. одн. ничо¬ 

го, нічого, пісгоЬо, ничо(г) 63 (1388 ІРІ 105; 1407 АрхЮЗР 
8/1, 4; 1421 Сові. І, 142; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1445 
АкЮЗР І, 17; 1453 Сові. II, 765; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 
1488 Л5 І, 242; 1495 АЛМ 83; 1500' АЛМ вип. 2, 59 і т. 
іи.); ничєго, ничє(г) 8 (п. 1341 Р 2; 1452 Сові. II, 759, 760; 
1458 Вй 11, 262; 1470 ВО І, 140, 141; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 
102); ничьго 1 (1409 Р 74); ни с чого 1 (ХУ ст. ВС 35 зв.); 
єнах, одн. нищо 11 (1425 Сові. І, 173; 1429 ОІДкАь 455; 
1449 Сові. II, 743; 1452 £>/Я«Л» 500; Сові. II, 760; 1453 
Сові. II, 461, 462, 492; 1458 ВО II, 262; £/Я«Л» 512; 1495 
ВО II, 64); ништо 2 (1414 Р 85; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, 
фотокоп.); ни (нї) во што 6 (1436 Сові. II, 707; 1448 Сові. 
II, 734; ХУ ст. ВС 15 зв.; 32 зв.; СЯ 41; 2-а пол. ХУ ст. 
СПС)\ ор. одн. ничимь, ничим, ничи(м) (1400 Р 61; 1418 Р 
89; 1445 Сові. II, 729; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21; 1488 
Л5 і, 88; 1491 АЗ 1, 97; 1497 АЗ 1, 112; 1498 АЛМ 163); 
місц. одн. ни вь (в, оу) чемь (чєм, чємь, чє(м)) 23 (1388 Р 
39; 1446 Сові. II, 251; 1455 Сові. II, 531; 1458 ВО І, 9; 
1462 ВО І, 55; 1468 БО II, ЗОЇ; 1469 ВО І, 138; 1471 ВО І, 
164; 1472 Ь//?«Л» 530; 1488 АЗ І, 88 і т. ін.); ни вь (в, оу) 
чомь (чом, чо(м)) 10 (1433 Сові. II, 653; 1446 £>/Я«Л» 485; 
1452 0/Д«Л» 500; 1488 РИБ 222; 1489 АМВ; 1495 АЛМ 
85; 1498 АЛРГ 82. 83; 1499 ВО II, 448); ни оу чимь (чи(м)) 

4 (1447 Сові. II, 288; 1449 Сові. II, 391, 392; 1456 £>/Я«Л» 
511); ни в чюм 1 (1462 ВО II, 293); ни оу чоумь 1 (1472 
ОІ&кА» 530); ! ничємь 1 (1472 ОІД«А?> 530). 

*НИ11ІТО див. НИЧТО. 
*НИЩИИ прикм. (1) (цсл. нищии) (у знач, іменника) 

старець, жебрак: маеть... Климентьш, владика Луцкнй и 
Острозский... нищихь обителми, болницами, странно- 
приемницами радити, благихь миловати, а злобннхь 
казнити, яко самь оть Христа Спаса вдасть господинь 
отець владика маеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/У І, 3). 
ФОРМИ: знах. мн. нищихь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
*НИЩО див. НИЧТО. 
*НИЯКИИ див. *НИАКИИ. 
*НИАКИИ займ. (2) ніякий, жодний: пани НацоваА 

■ниАкого доводоу слоушного нє дала (Лукониця, 1478 АЗ 
III, 17); владнцЬ Полоцкому того игумена у Пречистой 
Пусшнской, не судити... ни пошлннь ни якихь на нихь 
не брать (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ни^кого (1478 АЗ III, 17); род. мн. 

ни якихь (1500 АСД II, № 3). 
Див ще *НИКАКЬІИ 1. 
Нї1 див. НИ1. 
Нї2 див. НИ2. 

1 *НЇВА див. *НИВА. 
НЇГДЯ див. НИГДЄ2. 
N12 див. НИЖЬ. 

М2В V спол. (2) (приєднує підрядні порівняльні речення 
— у постпозиції) ніж: ЛУоІеІі ЬусЬгпо, згІоЬ і паз когої заш 
кагпії, как іеЬо \*ю1іа, пііЬусЬто Іо \ьіс!еН, гапіаг іо ^ге 
паз іети гоусіаіеі, коїі регешігуіа г піт сгупІІ (Липнишки, 

1433 ЗНТШ БХХУІ, 140). 
Див. ще НИЖЛИ С 
Нїжє див. НИЖЄЙ1. 
НІКАК див. НИКАКО. 
*НЇКИЯ див. *НИКЄЯ. 
*НЇКОЛА див. Н И КОЛА. 
НІКОЛИ див. НИКОЛИ. 
*НЇ КОТОРБІ И див. НИКОТОРЬІИ. 
НЇКТО див. НИКТО. 
*ММСЇ див. *НГ£МЦЬ!. 
НІИЕС2Ї див. НИН'ВЧЄ. 
*НЇНЄШНИИ див. НЬІНИШНИИ. 

див. НЬІН'ЙКИ. 
НЇПОРОУШЄНА див. НЄПОРОУШЄНО. 
*НЇСКИИ прикм. (1) О н ї с к о є п о к л о н є н ї є 

(1) низький поклін: нїскоє поклонєнїє бїровоу о(т) брато¬ 
ва, о(т) мєншаго прїятєль г(с)ва ти, шо(л)тоуза хьрлк 
(або Х'Ьрл'Ь.— Прим, вид.) о(т) брьла(д) (Бирлад, 1434 
Сові. II, 675). 
ФОРМИ: наз. одн. с. нїскоє (1434 Сові. II, 675), 
*НЇСТРЬ див. *НИСТРЬ. 
НІХТО див. НИКТО. 
*НЇШТО див. НИЧТО. 
НО1, НК спол. (17) І. (зв'язує члени речення) (7) (про¬ 

тиставний) а) (у сполуч. но щобьі, но да проти¬ 
ставляє заперечно-спонукальні форми присудка стверджу¬ 
вально-спонукальним) але щоб (4): а по нашємь животе 
кто будєть господарь нашєи зємли... тоть що би нє пороу- 
шнль нашєго данїа, нЖ щоби оутврьднль и оукр'Ьпи(л) 
понєжє дали єсми сь вьсєЖ доброї волєЖ (Сучава, 1415 
Сові. І, 116); А по нашєм живогЬ, кто боудєт господарь на¬ 
шєи зємли молдавскои... а тот аби нє пороушил нашєго 
даанїа и потврьждєнїа, нЖ да оутврьдит и оукргЬп^т, по- 
нєжє дали єсми сь вьсАм добрим оумнслом (Сучава, 
1487 ВО І, 312—313); 

б) (протиставляє заперечні члени речення стверджуваль¬ 
ним) але, а (3): исталасА торгувлА межи добрими люд- 
ми... ажє пани хонька васковая... доброю волею своєю... 
а никоторою силою но сама то вчинила бєзо льсти и безь 
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хитрости продала єсть тогь мунастирь... иванови губці 
(Перемишль, 1378 Я 25—26); ні толко три алюбо чотьіри 
но вси могоуть поити про(ч) гді коли комоу любо (XV ст. 
ВС 26 зв.). 

II. (зв'язує речення) (9) А. (сурядні) 1. (протиставний) 
(протиставляє заперечно-спонукальні речення стверджу¬ 
вально-спонукальним) але, а, проте, однак (4): никакоже 
паче благословеня его церкви созиждати... илн дидаска- 
лию осиовати, мети ставропию, но во всемь ему, яко на¬ 
стоятелю, повиноватись, и все со благословеннемь его 
творити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/У1,3); а гостА нє прине¬ 
волити но куда хочєть тудьі поидєть (б. м. н., 1366 Я 14); 
Которьіи из соуда избєгаю(т)... а досить нє вчїнАть но хо- 
чємь того и... бьі такьш нєпослоушнївїи имєєть бьіти в роу- 
цє своємоу сьтАжьцю и в нАтьство (XV-ст. ВС 11). 

2. (протиставно-обмежувальний) але, а, проте, однак 
(1): а кони, што соут по три гривни, слободно имь, но 
оугорскїи кони слободно имь, хоті за р златьіх (Сучава, 
1456 Собі. II, 789); 
Б. (підрядні) 1. (у сполуч. но коли приєднує під¬ 

рядні умовно-часові речення — у препозиції) а якщо, а 
коли (1): но коли пань дробьшіь ставь завить (!) но покоуль 
вода сА взольєть пото(л) пань дробьі(ш) маєть сіножатимн 
своими о(т)мьнити волбьірєвцє(м) какь бьіло за отиа 
моєго при витовті (Острог, 1458 ОЖДМ). 

2. (розпочинає головне речення умовної конструкції — 
у постпозиції) то (3): СНоііаЬ рак Іу сЬоііеІ регешігуіа 
ІоЬо з $2\иІгукЬау*от, по шу іеЬе к іоти пе ргуризїут а 
іусЬ оЬіб пікак пе тогет па $еЬе роїогуіу, хгіоЬускгпо 
їт пе тзіуІі (Липнишки, 1433 ЗНтШ ьХХУІ, 140); но 
коли пань дробьшгь ставь завить (!) но покоуль вода сА 
взольєть пото(л) пань дробьі(ш) маєть сіножатими своими- 
о(г)мінити волбьірєвцє(м) какь било за отиа моєго при 
витовті (Острог, 1458 ОЖДМ). 

III. (у знач, частки) а саме, отже (1): а хотарь тімь пА- 
тьі(м) сєло(м) сь всіми и(х) старими хотарми, коудьі о(т) 
віка оу(живали), ньі (!) почєншє о(т) чєтирє доуби та 
прости (на ра>ковь діль, та діло(м) до ст(ємниковь) діль, 
та до липовоу ді(л) (Васлуй, 1437 Сові. І, 515). 

!НО 2 (НА) (2); коли хтобмдє(т) осажєнь но (!) досить- 
оучинєнїя алюбо на роукоимьство а они нє(т)бають (!) изь 
соудоу идоу(т) про(ч) (XV ст. ВС 17 зв.); Ино чтобьі есте 
нигді на новнхь митехь, которьіе жь установеньї послі 
великого князя Витольта, мита на нихь не брати, а хто 
маєть но (!) новьіхь митехь, которьіе жь установеньї послі 
дяди нашого, великого князя Витольта, мито брати, 
вь тьіхь иміня пооднимаемь (Степань, 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9). 
Див. НА X 
НОАО див. ЧЄТАТЄ НОАО. 
НОАЖ див. ЧЄТАТЄ НОАО. 
*НОВГОРОДОКЬ ч. (3) (назва міста у Віленському 

воєводстві) Новогрудок: Паноу тро(ц)комоу намєстникоу 
новгоро(д)скомоу пану яну Ю(р)євнчоу и иньі(м) намєст- 
нико(м) наши(м) хто пото(м) о(т) нась довгородо(к) (!) 
дє(р)жати (Луцьк, 1497 ПМХ); и они повєдали пєрє(д) 
нами што жь какь они новгородокь дєрьжали оть о(т)ца 
нашого и тогди любьчо к новоугоро(д)ку слоушало (Віль¬ 
на, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: дав. одн. новоугоро(д)ку (1499 ВФ)\ знах. 

одн. новгородокь 1 (1499 ВФ); ї довгородо(к) І (1497 
ПМХ). 

^НОВГОРОДОКЬ СИВЄРСКИИ Ч. (1) (назва міста у 
Чернігозо-Сіверській землі) Новгород-Сіверський: а то(т) 
дє манастьі(р) пєчє(р)скїн з придєлами своими мн(с)тьі- 
рє(м) николски(м) поустьі(н)ски(м) В КЇЄВІ и з инши(ми) 
трємя монастнри Сивє(р)скои зємли чє(р)ниговски брян- 
ски новгоро(д)ка сивє(р)ского... биль з вєко(в) с прєділами 
свои(ми) вьішєрєчє(н)ними самь в сєбі ставропигїя (б. м. 
н., 1481 ГПМ). 

ФОРМИ: род. одн. новгоро(д)ка сивє(р)ского (1481 ГПМ). 
Див. ще ^НОВЬГОРОДОКЬ1. 
НОВГОРОДСКІЙ прикм. (5): А при томь били свідо- 

ки, рада наша: отець нашь, князь Матен, бискупь Вилен- 
скій... воєвода Новгородскій, маршалокь земскій пань 
Петрь Монтигирдовичь (Вільна, 1492 АЛМ 31); Би(л) 
намь чоломь конюши(и) нашь дво(р)ньі(и) намєстникь 
изблА(н)ски(и)^па(н) ма(р)тинь хрєбтови(ч) и проси(л) в 
нась дву(х) члвковь в новгоро(д)скомь повєтє (Луцьк, 
1497 ПМХ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. иовг(ородскій), Новгородскій 

(1492 АЛМ ЗІ; 1494 АЛМ 54); дав. одн. ч. новгоро(д)- 
скомоу (1497 ПМХ); місц. одн. ч. в новгоро(д)скомь (1497 
ПМХ); наз. мн. ч. новгоро(д)скиє (1495 ВСоб.), 
Пор. *НОВГОРОДОКЬ. 

НОВГОРОДЧИЧИ мн. (4) (назва села у Волинській 
землі) Новгородчиці: Сє я Банко Скєрдієвич... чиним зна¬ 
мените... иж я... освєцоному кн(А>зю Сємєну Васнлєвичу 
дідичу Збаразскому продал єсми ємоу вічную отчизну 
свою и дідину свою... на имА: Квасилов и Корнино... а 
Новгородчичи (Володимир, 1470 АЗ І, 64—65); А по живо¬ 

ті пна Ванькові тая да(н) медовая оу сєлє оу новгоро(д)- 

чичо(х) пноу оле(х)ноу вєчно (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. Новгородчичи (1470 АЗ І, 65; 1478 ЗРМ); 

місц. оу новгоро(д)чичо(х) (1478 ЗРМ). 
НОВГОРОДЬСКИИ прикм. (2): Мьі кнА(з) двдь дми- 

триєвн(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... сущь воєво(д) нов- 
грдьскин (так.— Прим. вид.)... чннимьі знамєни(т).., како 
кєдьі в то времА коли кнА(з) вєлєбньїи дмитрии инімь 
имєнє(м) корибу(т) кнА(з) новгородьскии и- сівєрьскни... 
голдованиє и вірность и послушьство и такі(ж) с^т уж- 
ба... володиславу... королеви польскому... слюби(л)... а 
мьі... ислюбуємьі за нєго... ижє... вірє(н) будє(т) королеви 
(Лучиця, 1388 Р 38—39), 
ФОРМИ: наз. одн. ч. новгородьскии І (1388 Р 39); 

! новгрдьскии 1 (1388 Я 38). 
Див. ще НОВОГОРОДСКИИ. 
Пор. *НОВГОРОДОКЬ СИВЄРСКИИ, *НОВЬГОРО- 

ДОКЬ V 
ІНОВГРДЬСКИИ див. НОВГОРОДЬСКИИ. 
НОВИНА ж. (16) 1. (уперше зорана земля) новина (4): 

А тьіе, господару, земяне вси тоежь отьказали и тьіхь 
веихь новинь коло рачовь, коло воинина отреклися (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21). 

2. (щось нове, раніше невідоме) новина (1): Нє єсть го 
ди(в) ани новина ижє писа(л) такни річн (Брест Куяв- 
ський, 1447—1492 ЛКБВ). 

3. (щойно або недавно одержане повідомлення) новина, 
вістка (І): и ті(ж) имь тая люба бьіла новина которая на(м) 

тогдьі коли єсмо єхали з великого лнтовьского кнзьства 
бьіла повідєна (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВV 

4. (недавно встановлений порядок, закон) новина, но¬ 
визна, нововведення (10): и то, господару, помню: давьі- 
вали пятдесять куниць княгини велнкой Витовтовой, сь 
дьіма по куницьі, а по три гроши житщиньї... а кь жниву 
три днн, а на ярь трижь дни... н на Усоячи ізь забивають 
старина жь, а варейнинахь (!) не бьівало, то имь, господа¬ 
ру, новина жь, а подь намістники у подводахь не хожнва- 
ли (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР 1, 17); А кнА(з) Сємє(н) оувє(л) 
бьі(л) на ни(х) новиноу сєно косити на толокоу ходити а 
ста(в) сьіпати а того дє(и) и(м) и старини нє бьівало то но¬ 
вина на ни(х) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: наз. одн. новина (п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1447— 

1492 ЛКБВ; бл. 1471 ЛКЗ 90); род. одн. новини (2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9); знах. одн. новиноу (бл. 1471 ЛКЗ 90, 
90 зв., 91); род. мн. иовииь (1475—1480 АрхЮЗР 8/Гу, 21); 
знах. мн. новини (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.; 1475—1480 АрхЮЗР 
8ІІЧ, 21). 
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*НОВИЧЬ ч. (І) (назва земельного володіння у Київ¬ 
ській землі): ива(н) окоуличь даєть из очиньї дві вєдрі мє- 
доу из новича третєє (б. м. н., бл. 1458 Я 167). 
ФОРМИ: род. одн. новича (бл. 1458 Р 167). 
НОВО присл. (2) 1. заново, знов, знову (1): а другій годь 

ново придаль его мил. ему тую волость ввібрати на окупь 
жені его и дітямь (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 10). 

2. недавно, тільки що (1): нно там полА розьробнла пани 
НацоваА за дорогоу Слонимскоую и Клєпачовскоую, по¬ 
казала го ново розроблено (Лукониця, 1478 А5 III, 17). 

*НОВОГОНСКИИ прикм. (2) назва гатунку сукна: 
З нового мєста послано кнАзю вєликомоу тфє(р)скомоу 
шоубз собольА волочонаА аксамитомь... а дроугаА шоуба 

ку(н)А а В постави соукна маха(л)ского, а Г поставьі но- 
вогоньски(х) сь ска(р)боу (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: род. одн. с. нового(н)ско(г) (1488 УКТ)\ 

род. мн. новогоньски(х) (1488 УКТ). 
*пОВСГОНЬСКИИ див. *НОВОГОНСКИИ. 
*НОВОГОРОДСКИ прикм. (І): А на то ест велика 

мартоурїа... пань Гангоурь прькалабь орхїискн, пань 
Фєтє Готкь новогород(ски) (суфікс -ски в оригіналі від¬ 
сутній.— Прим. вид.) (Сучава, 1470 ВИ І, 150—151). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. новогород(ски) (1470 Вй І, 151). 
Див. ще НОВГРАДСКЬІИ. 
Пор. *НОВОГРАДЬ. 
*новогородскии прикм. (1): ф кориата князД 

новогоро(д)ского рокоу # АТК0 (б. м.н., бл. 1350 Р 9). 
ФОРМИ: род. одн. ч. новогоро(д)ского (бл. 1350 Р 9). 
Жив. ще НОВГОРОДЬСКИИ. 
Пор. *НОВГОРОДОІСЬ СИВЕРСКИИ, *НОВЬГОРО- 

ДОКЬ>. 
*НОВОГРАД див. *НОВОГРАДТ>. 
*НОВОГРАДИСКИИ див. НОВОГРАДСКЬІИ. 
НОВОГРАДСКЬІИ, НОВОГРАДСКЇИ, НОВОГРАДСКЬІ, 

НОВОГРАДСКИ прикм. (159): а на то є(ст) велика марто- 
рїа... па(н) гангу(р), па(н) оанца новоградскьі (Бнрлад, 
1467 Собі. 8. 69); А на то єсть... в п. Шандра новоградского 
(Ясси, 1500 ВВ II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. новоградскїи, новогра(д)скїи 8 

(1471 ДГСМПБ\ 1479 ВВ 1, 224, 226; 1487 Сові. В. 7; 
1490 ВВ І, 396; 1491 ВВ І, 467; 1499 ВВ II, 425, 444); 
новоградски, новогра(д)ски 4 (1472 ВВ 1, 170; Сові. В. 26; 
Сові. 8. 88; 1480 ВВ І, 241); новоградскьіи 2 (1476 ВВ І, 
209; 1479 Собі. 8. 98); новоградски 2 (1467 Сазі. 5. 69; 
1472 Вй І, 172); ! повоградскьі 1 (1470 ВВ 1, 141); зам. 
род. в. п. шандра новоградскьіи, новогра(д)скьіи 2 (1475 
Сові. В. 4; 1497 ВВ II, 113); новогра(д)скїи 1 (1500 Собі. 

5. 234); род. одн. ч. новоградского, новогра(д)ского, ново- 
град(с)кого, новогр(д)ского, новоградског(о), новогра(д)- 
ско(г) 129 (1467 ВВ 1, 119; 1470 0/Я«А» 522; 1475 ВВ І, 
206; 1483 ВВ І, 270; 1487 Вй І, 294; 1490 ВВ І, 390; 1493 
ВВ II. ЗІ; 1495 ВВ П, 77; 1498 ВВ її, 126; 1500 ВВ П, 175 
і т. ін,); новоградскаго 8 (і 469 В В І, 134; 136; і 470 В В 
І, 148; 1479 ВАМ 62; ВВ І, 222, 229; 1480 ВВ ї, 239; 1493 
ВВ її, 6); новоградискаго 1 (1500 5Л 7); 1 повоградского 1 
(1482 ВВ І, 260). 
Див. ще *НОВОГОРОДСКИ. 
Пор. * НОВО ГРАД Ь. 
*НОВОГРАДЬ ч. (19) (назва міста близько м. Романа 

у Молдавському князівстві): А на то ест... в. п. Паніка 
кєлїискаго, в. п. Фєтн паркалаба от Нова Град(а) (Доль- 
ний Торг, 1470 ВВ II, 310); А на то ест... в. п. чорторов- 
ского, в. п. Шандра прькалаба от Иовограда (Сучава, 
1494 ВВ II, 37). 
ФОРМИ: яод. одн. Новограда, Новоград(а), Но^во)- 

град(а), Новогр(ада}8 (1487 ВВ 1, 310; 1488 ВВ І, 318, 
343, 348, 364; 1493 ВВ її, 22; 1494 ВВ 11, 35, 37); Ново- 
град,(Нов)оград, Новогра(д) 6 (1487 ВВ І, 305, 309, 312; 
1488 Вй І, 323; 1490 Вй І, 398; 1491 Сові. 8. 157); Нова- 

града, Нова Град(а) 2 (1470 ВО II, 310; 1472 ВІП«А» 528); 
Новоградоу 2 (1473 ВВ І, 187; 1474 РГС)\ місц. одн. оу 
Новом граді (1479 ВВ II, 352). 
Див. ще ЧЄТАТЄ НОАО. 
НОВОЄ с. (І) (назва села у Галицькій землі) Нове Село: 

Узрівши єсми на вірную службу Драгумнру и на Некри- 
ну, дали єсми нмь дві селі на имя село Старуня, а другоє 
село Новоє (Львів, 1378 ЗНТШ СІ, 4—5). 
ФОРМИ: наз. одн. Новоє (1378 ЗНТШ П, 5). 
Див. ще НОВОЄ СЄЛО і 
*НОВОЄ МЄСТО с. (1) (назва міста у Жмудській землі): 

З нового мєста послано кнАзю вєликомоу т0є(р)скомоу 
шоуба собольА волочонаА аксамитомь або адамашькою, 
а дроугаА шоуба ку(н)А (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: род. одн. нового мєста (1488 УКТ). 
НОВОЄ СЄЛО1 с. (І) (назва села у Галицькій землі) Но¬ 

ве Село: А Новоє село Драгумнрово, и брата его Станково 
и дітнй нхь (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ. 5Т 
ФОРМИ: наз. одн. Новоє село (1378 ЗНТШ СІ, 5). 
Дав. ще НОВОЄ. 
НОВОЄ СЄЛО2 с. (1) (назва села у Волинській землі) 

Нове Село: кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к 
тому села: Янковцьі... ЛабАнка, Баглов, Гущинци, Новоє- 
село (Луцьк, 1463 А5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Новое-сєло (1463 А8 І, 54). 
НОВОСЄЛ ЦИ див. НОВОС'ЙЛЬЦИ 2. 
ЧЮВОСЄЛЬЦ’Я див. *НОВОС/£ЛЦИ, 
*НОВОСЕЛЬ1ЦЯ = к. (І) (назва села у Подільській зем¬ 

лі) Новоселиця: Писань в Новосельїци, Декабра семьі- 
надцять день, Индьікть семьш (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. в Новосельїци (1430 ГВКЛ 9). 
*МО\УО$ТА\¥СЕ мн. (2) (назва селища у Волинській 

землі) Новоставці: Му \Уііо1с1, лмеїукі кпіах їуіо^зкіу... 
сгупіт гпашіпйо... і і сіаіі Іезто зіигі пазготи Ра\йи 
зеїізгсге пазго Ио^озіа^се.. гетіі \*ю!упзкоіеу (Ужів, 
1420 ЛЗ І, 25); Му \¥йоісІ \\геіукі кпіаг Іуіо\м5кї... сгупе- 
шу гпатепііо... і і сіаіі іезто зїигі пазготи Ра\у1и ки 
Ио^озіа^сош гетіеу ^оіупзкоу Русікиіи па гусе Зете- 
по\усє (Ужів, 1421 А8 І, 27). 
ФОРМИ: дав. Момозіадусот (1421 А5 І, 27); знак. N0- 

дуозіадусе (1420 А8 1, 25). 
«ШОВОС'ЙЛЦИ мн. (2) (назва села у Галицькій землі) 

Новосілка: дали ему село оу тєрєбовльскнн волости ново¬ 
сельці а шисть кобьіль и стада (Вишня, 1393 Р 52); и мьі 
тако >кь па(н) бар тонн, староста по(д)лскии оу коропцю 
паноу михаилоу придає(м) нашьі дві селі новосілци кос- 
мьіринь ись млиномь сновидовски(м) (Снятин, 1454 Я 163). 
ФОРМИ: знах. новосілци 1 (1454 Я 163); новосельці І 

(1393 Я 52). 
*новосг&льци1 мн. (2) (назва села у Перемишльській 

землі) Великі і Малі Новосілкн: а тако дали єсмьі мишєви 
та дворища оу ноиосільцє(х) и землею и сіножатьми (Пе¬ 
ремишль, 1390 Я 176). 
ФОРМИ* місц, оу новосільцєхь, новосільцє(х) (1390 Я 

176). 
НОВОСЕЛ ЬЦИ2, НОВОСЄЛ ЦИ мн. (3) (назва маєтку 

у Волинській землі) Новосілкн: Сє мьі панове Цєцєнєвь- 
скній... продали єсмо иміііьє отчипоу свою и дідьнину 
кн(А)зю Алєксандроу Санкгушковичю, старості креме¬ 
нецькому, на нмА Новосільци на рєці на Вільи (Креме¬ 
нець, 1469 АЗ І, 64); а поки они кн(А>зю Олєксандроу 
пінАзи отложат, потул ему тоє нмінє на имА Новосєлци 
держати со всім тьім, как они кн(А)зю Олєксандроу про¬ 
дали (Луцьк, 1491 АЗ І, 94). 
ФОРМИ: наз. Новосільци 1 (1469 А8 І, 64); Новосєлци 

2 (1491 А8 1,94). 
*НОВЬ див. *НОВЬІИ. 
^НОВЬГОРОДОКЬ1 ч. (1) (назва міста у Чернігово-Сі- 

верській землі) Новгород-Сіверський: мьі великй (!) князь 
Швидрикгяль Рускй (1) и иньїхь, чинимь знаменито... 
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ижь видЬвь и знаменавь службу, намь в'Ьрную... нашого 
в'Ьрного слуги, пана Богуша Оверкича Тимохг, которьій 
будучи зь земли Сиверско'Ь оть Новагородка, роду зацного 
...а хот'Ьчи тьімь бол'Ьй рьіцерства своего доказовати, до 
земли и панства нашого, великого князтва Литовского. 
значне и оказа(ле) вьі'Ьхаль (Луцьк, 1438 Р 140). 
ФОРМИ: род. одн. Новагородка (1438 Р 140). 
Див. ще *НОВГОРОДОКЬ СИВЄРСКИИ. 
*НОВЬГОРОДОКЬ2 див. *НОВГОРОДОКЬ. 
*НОВЬГРАДЬ див. *НОВОГРАДЬ. 
*НОВЬЇИ прикм. (50) (щойно або недавно встановлений, 

запроваджений, придуманий) новий (5): Ино чтобьі есте 
нигдЬ на новьіхь мьітехь, которьіе жь установленні послЬ 
великого князя Витольта, мьіта на нихь не брати (Сте¬ 
пани, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); Пла(ч)лївьіи жалобні прє(д) 
на(с) прїшли ка(к) слоужєбнїци по земли єздА(т) оубогьія 

кмєти алюба (і) села дховньїхь алюбо оубогьі(х) зємлАньї 
оутїскають новая права на нєго вьімьішлАють (XV ст. ВС 
14 зв.); будуть вони тое село Осекрово какь отчизну свою 
держатии уживати зо всими людми и со всЬми землями... и 
зь старими знаменьї и новими (Троки, 1498 ГВКОО)]; 

(недавно освоєний — про землю) новий (2): и да не имають 
николи оуспоминаги илїашєви синове... о то(м) вьішєпи- 
санномь хотари, половина що кь бьльнє(ш)єм (зіс.— Прим, 
вид.) прислушаєть и вє(с) хотарь лиєщє(м) и поле оусє и 
стараа царина, разв'Ь тота новаа царина, що си(м) разомь 
загорожєна, таА да є(ст) лиєщємь (Сучава, 1443 Сові. II, 
131 — 132); 

(який недавно з9явився, виник, зроблений, створений) 
новий (6): а городовь оу рускои земли новнхь не ставити 

ии сожьжєного не рубити доколА мирь стоить за В Л'Ь(т) 

(б. м. н., 1352 Р 6); А которни би гости хотели мито наїло 
обьежьдчати новими дорогами, минаючи мито нашо, и 
ти би ихь оть того оустегаль (Краків, 1487 РИБ 226— 
227); А хотар томоу вьішєписанномоу сєлоу... да ест почєн- 
ши от Томина хотара от новою могилоу що ест вншє 
Вїєзоурїи (Гирлов, 1499 ВИ II, 148); 

<>н а новомь корени посадити (осади¬ 
ти, подсадити, садити) (20) заснувати щось на 
незаселеному місці, на піднятій цілині: и ми, подумав с 
нашими князи и с панн... дали есмо и записали за его вір¬ 
ную службу села... Малов, а Охматковь... зо всимь с тим... 
што в тих собе именяхь примнслить, на новомь корени 
посадит (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8); и ми порадив сА с 

нашими кнзи и с панн... даемь и дали есмо тому прє(д)рє- 
чєному пану андр'Ью за єго вірную службу село михлинь... 
со всимь с тьімь... што в тихь им'Ьньи примнслить соб'Ь на 
новомь корени посадить (Київ, 1433 Р 118—119); А может 
соб’Ь у тихь именяхь полепшати и ширити, на нове корени 
садити (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 8/іУ, 17); а можеть собЬ тая 
имЬнія полепшивати, и розширивати, и на новомь коренн 
посадити (Вільна, 1492 АЛМ ЗО—31); новоє Л'Ьто 

(3) новий рік: По бжьи нарож'Ьньи тисАча Л'Ь(т) и Т и £ и 

И Л'Ь(т) на обр'Ьзаньє га нашєго исоуса ха нового л% (!) днь 
коупиль пань ганько сварць м'Ьстичь лвовскии... в олєш- 
ка... дЬдичьство на щирку (Львів, 1368 Р 15); дань по но- 

вьмь л ЦтЬ трєти'Ь дни в пАтокь (Львів, 1421 Р 92); Но¬ 
вий Р и м ь (2) (почесна назва Константинополя) Новий 

Рим: Максимь мл(с)тїю Бжїєю архїєпискоупь костє(н)ти- 
нополя нового рима и всєлє(н)скїи Патрїа(р)хь (б. м. нм 
1481 ГПМ); новни чєлов'Ькь (2), чєлов'Ькь 
н о в н и (6) новоселець, тимчасово звільнений від фео¬ 
дальних повинностей: А пАть новьі(х) члвки єщо воли не 
вьісєдєли а сена не кошивали а ставу не сьшавали то имь 
кнА(з) Сємє(н) оувє(л) бьі(л) новиноу (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 90 зв.); А три члвк новнхь во воли не сєдєли трє(х) 

годь а два внсєдєли (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); люди 
н о в ьі е (1), н о в ьі е люди (3) див. ЛЮДИ 2. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. новн(и) (бл. 1471 ЛКЗ 91); род. 

одн. ч., с. нового (1368 Р 15; 1481 ГПМ); місц. одн. ч., с. 
на новомь, новом, ново(м) 18 (1430 АрхЮЗР 8/1^ 8; 1433 
Р 119; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР І, 17; 1445—1452 АрхЮЗР 
8/^, 13; 1446 АкЮЗР І, 18; 1447 АрхЮЗР 8ІІ\, 11; 1451 Р 
159; 1452 АкЮЗР І, 21; 1492 АЛМ 31 і т. їн.); по новьмь 
1 (1421 Р 92); на нове 1 (1451 АрхЮЗР 8/IV, 17); на нову 
1 (1437 АЗ І, 34); наз. одн. с. ново (1478 АЗ III, 17); знах. 
одн. с. новоє (1391 Р 45); наз. одн. ж. новаа (1443 Сові. її, 
131, 132); знах. одн. ж. ! новою (1499 ВВ II, 148); наз. 
мн. новьіе (бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв.); род. мн. новьіхь, 
новьі(х) (1352 Р 6; бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91); знах. мн. с. 
новая 1 (XV ст. ВС 14 зв.); новьіе 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 
9); ор. мн. новьіми (1487 РИБ 227; 1498 АЛРГ 82, 83; 
ГВКОО); місц. мн. на новнхь' (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
Див. ще НОВОЄ, *НОВОЄ МЄСТО, НОВОЄ СЄЛО \ НО¬ 

ВОЄ СЄЛО2, НОВЬІЙ СТАВЬ, 

НОВЬІЙ СТАВЬ ч. (3) (назва села у Волинській землі) 
Новостав: а сеножати от Божовское границьі до Олзаров- 
ское (!) границьі и селище за его дворомь оть Нового ставу 
до БЬцьского ставу... брату моєму (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 
8/Г7, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Новий ставь (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); 

род. одн. Нового ставу 1 (1459 АрхЮЗР 8/14, 18); Новаго 
ставу 1 (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18). 

*НОГА ж. (2) нога: Как хе і Іуті гагу, кибу КаШа 
хгїаЬ ісп, сегкмб пахгу гпіі, Вогеіе іно ^уутаіа, шесга па 
гіетііи, поЬату іоріаіі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
141); На то есмо присягали, яко и сами оуйзрнтє ваша 
милость, штобн богь даль наши ворози подь нашими нога¬ 
ми н подь нашими шаблями (б. м. н., 1496 ВВ II, 403). 
ФОРМИ: ор.мн. ногами, поЬашу (1433 ЗНТШ ^XXVI, 

І41; 1496 ВВ II, 403). 
НОГАВИЦИ мн. (4) штани, ногавиці: а у сирАтьскомь 

оть крамиихь р'Ьчєи, оть шапокь, оть ногавици, оть кор¬ 
ди, оть меча, оть гривни по три гроши (Сучава, 1408 
Сові. II, 632); Почєнши гдє єсть головноє мито, на складЬ 
оу Сочав-Ь, от соукна от гривноу три гроши, а от крамних 
рьчєи... и от бархатоу, и от початого соукна, и от ногави¬ 
ци, и от харса, и от ножи, и от коси... щобьі платили... ми¬ 
то (Сучава, 1460 ВВ II, 273). 
ФОРМИ: наз. ногавици 1 (1456 Сох/. II, 788); залі. род. 

от ногавици 3 (1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 1460 
ВВ II, 273). 
НОГОУИКОИ ч. (1) (особова назва): гЬмь мьі видЬвши 

его правою и вірною слоужбою до на(с)... дали семи ємоу... 
єщє село гдє ногоуикои и село гдє би(л) кл^цинь (Сучава, 
1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. ногоуикои (1437 Сові. І, 541). 
І НОДЬ <НАД) див. НАДЬ. 
НОЄВРТЄ див. НОЄМВРЇЄ. 
*НОЄВРЇИ див. *НОАБРЬ. 
*НОЄМБРЬ див. *НОАБРЬ. 
НОЄМВРЇЄ, НОЄВРЇЄ, НОЄМВРИ, НОАБРЄЄ ч., 

невідм. (5) (молд. ноємбриє) (назва місяця) листопад: 
пи(с) занча дїакь оу сочав-Ь... ноєврїє (зіс.— Прим. 
вид.) кє (Сучава, 1435 Сові. І, 425); Тоадєрь писа... м'ЬсАцз 

ноємврїє К8 (Гирлов, 1499 ВВ II, 163). 
Див. ще *НОАБРЬ. 
*НОЄМВРЇИ див. *НОАБРЬ. 
*НОЖЬ ч. (3) ніж: А оть крамних р'Ьчєи, што соуть 

розмаити р-Ьчи почєнши полотно, бархати, початоє соукно, 
ножи, ногавици, коси ... от того от оусєго аби платили, оу 
сєрєгЬ, мито от гривни, той (І) гроши (Сучава, 1456 Сові. II, 
788); и яну(ш)ко рє(к) та(к) вл(д)ка ива(ш)ко свьтчи(л), што 
пришо(л) до нєго бори(с) длА листу потвє(р)жєного г(с)дрь- 
ского и принє(с) тоть запи(с) и взА(в)ши но(ж) са(м) 
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же єго зрЬзавши и в ого(н) оукину(л) (Вільна, 1495 
ВМБС). 
ФОРМИ: знах. одн. но(ж) (1495 ВМБС); наз. мн. ножи 

1 (1456 Сові. II, 788); зали род. от ножи 1 (1460 БО II, 273). 
НОРАЄВСКИИ ч. (І) (особова назва): а при то(м) бьіли 

добрии... шпьірка нораевскии стахни(к) пєтровскии иваш- 
ко дЬдошицкии (б. м. н., 1419 Р 91). 
ФОРМИ: наз. одн. нораевскии (1419 Р 91). 
*НОРИНЬ ч. (1) (назва річки у Київській землі) Норин: 

мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним знаменито... иж... 
даєм и дали єсмо тому прєдрвченому Кзлєнику... в овруц- 
ком повєтє село Остафьєво на Норинє (Київ, 1437 ЛЗ 

зз_34^ 

ФОРМИ: місц. одн. на Норинє (1437 А З І, 34). 
НОСИТИ дієсл. недок. (1) (що) (доставляти до місця 

призначення) носити: а вживаючи того дворища не надобЬ 
ни воина ни АловицЬ платити... ни грамоти носити (Кази¬ 
мир, п. 1349 Р 4). 
ФОРМИ: інф. носити (п. 1349 Р 4). 
Див. ще *НЄСТИ. 
НОСОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): Жаловали на(м) мє- 

щанє новгоро(д)скиє на (и)мА ма(ц) а ивань носовичь на 
татарина богдана собачку што(ж) мьі дали ему зє(м)лю 
тата(р)скую... а они повєдили пєрє(д) нами, што(ж) тую 
зє(м)лю коупили вєчно в татарина в ЧигирА (Вільна, 1495 
ВСоб.); и кь тому придали ему Кривичи сь трема ч(о)- 
л(о>в(е)ки, на имя Заспичи а Носовичи а Михеевичи (Го- 
родно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: наз. одн. носовичь (1495 ВСоб-); наз. мн. 

Носовичи (1497 РИБ 683). 
*N080\У$ КУЛ прикм. (1) (пор. Носово у Берестейсь¬ 

кій землі): у рап пегпуга ргузіаі ко шпі пашізпука з\\юіе1іо 
позо^/зкоЬо І^азгка (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. позо^зкоЬо (1500 ДПЖН). 
НОСЬ, НОСЬ ч. (2) (особова назва): а при томь били 

свєдоки наша вЬрная кнзи и панове кнзь олєксандрь ива- 
нови(ч) нось пань ивашко монивидовичь (Київ, 1433 Р 
119); А при томь бьіли свєдоки кнАзи и паньї рада наша 
кнАзь Олєксандро ивановичь нось пань ивашко мониви¬ 
довичь (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: наз. одн. нось, нось (1433 Р 119; 1434 Р 128). 
*ШС2Ми прикм. (1) нічний: Тег іезіїіЬу... піеко- 

іогуі ргіригопуі, \уе1ікоіи роігеЬігпоіи, сгази посгпоко 
^оІаІЬу, а іезіїіЬу сЬгезі^апе іети ки ротогепіи пе ргі- 
ЬеЬІі, ки \уо1апіи \^зіакіі зизеб,... ігібсаР згеїаЬоху шаіеі’ 
гарїаіііі (Луцьк, 1388 ІРЬ 108). 
ФОРМИ: род. одн. ч. посгпоЬо (1388 7.РБ 108). 
*НОЧОВАТИ дієсл. недок. (2) ночувати: а коли стадо 

глушицкое гонять у волость вь Дубровеньскомь пути, и 
они вь тьіхь селехь ночь ночоють (!) и опять, з волости го¬ 
нячи, и они другую ночь ночують (Вільна, 1499 РИБ 
776—777). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. ночують І (1499 РИБ 776); 

І ночоють І (1499 РИБ 776). 
*НОЧЬ ж. (3) ніч: хто заимє(т) жївотїноу чюжоую на 

своємь збожю а чєрє(с) но(ч) боудє(т) оу себе ховать по(д) 
свидє(ч)ствомь своихь соусє(д) и на заоутрєє имєєть гна(т) 
да обори городьскєє (XV ст. ВС 25 зв.); а коли стадо глу¬ 
шицкое гонять у волость вь Дубровеньскомь пути, и они 
вь тьіхь селехь ночь ночоють (!) и опять, з волости ГОНЯЧЬІ, 

и они другую ночь ночують (Вільна, 1499 РИБ 776—777). 
ФОРМИ: знах. одн. ночь 2 (1499 РИБ 776); но(ч) 1 (XV 

ст. ВС 25 зв.). 
*НОЯБРЬ див. *НОАБРЬ. 
НОАБРЄЄ див. НОЄМВРЇЄ. 
*НОАБРЬ див. *НОАБРЬ. 
*НОАБРЬ ч. (42) (цсл. ноАбрь, гр. ^оєр-рріос, лат. 

поуетЬег) (назва місяця) листопад: на то жь дали єсми 
грамоту(с) (!) и под нашею пєчатью завєситою (!) 

... м(с)цА ноАбрА... оу суботу по михаиловє дни на 
завьтрне (б. м. н., 1378 СП № 12); а писань у Печерскомь 
монастирю мЬсяца ноемврія 21 (Київ, 1398 ДГПМ); а 

пса(н) в луцку... м(с)цА ноябрА Є (Луцьк, 1445 Р 151); А 

писан в ВишнЬвци... м(Ь>с<А)ца ноАвриА ді д<є)нь (Виш- 
нівець, 1482 АЗ І, 81); Личба митниковь володимирскихь. 
Ноябр. 10 день, индикь 15 (Берестя, 1496 АЛРГ 78); Пн- 

сал Шандроу Крьжєвнч... мЬсАца ноємврїа КГ (Гирлов, 
1499 ВО II, 156). 
ФОРМИ: род. одн. ноАбр/а, ноябр А, ноября 6 (1387 СП 

№ 12; 1393 Сові. І, 14; 1445 Р 151; 1451 ДГШХ; 1490 АЗ 
І, 92; 1495 АЛМ 89); ноАбра, ноАбр(а), поіаЬга 4 (1487 АЗ 
I, 87, 241; 1492 АЗ III, 24; 1494 ВП II, 389); ноємврїа, 
ноемврія 2 (1398 ДГПМ; 1487 ВИ І, 313); но/лври/А 1 (1482 
.45 І, 81); ноєврї* 1 (1499 ВО II, 145); ноєврїа 1 (1486 ОС 
144); иоє(м)бр/А 1 (1409Г)/Я«Л» 437); ноємврїа 1 (1499 ВО 
II, 156); ск. н. ноєв, ноє(в) 10 (1487 ВО І, 311; 1490 ВО І, 
437; ДГСХМ; 1491 ВО І, 492; СУО 4; Сові. О. 38; 1493 
ВО II, 31; 1499 ВО II, 141, 149, 161); ноє, но(є) 7 (1433 
Сові. І, 364; Соз*. II, 594; 1435—1436 Сові. І, 495; 1443 
ПГСММ; 1464 ВО І, 86; 1475 ВО II, 336; 1487 А А Я); 
ноєм, ноє(м) З (1409 Сові. І, 72; 1443 ДГСПМН; 1458 ВО 
І, 25); ноя(б), ноябЗ (1496 ВМКФС; 1497 ПКИП; 1499 
АЛРГ 95); Ноябр. І (1496 АЛРГ 78); ио(в) 1 (1479—1480 
Сові. 5. 105). 
Див. ще НОЄМВРЇЄ. 
*НОАВРИИ див. *НОАБРЬ. 
НУДИТИ дієсл. недок. (2) (кого к чому) примушувати, 

силувати (кого до чого): да и грамотоу твою оутвєрьжо- 
ную на то даль, што єго дочєрш дєрьжати свой законь грє- 
чєский и кь рьімьскому закону єє нє нудити (б. м. н., 1499 
ВО II, 448). 
ФОРМИ: інф. нудити (1499 ВО II, 448); теп. 2 ос. одн. 

ноудишь (1499 ВО II, 448). 
НОУОРЄЦОУ Ч., невідм. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... 
ожє... дали єсми монастирю нашємоу о(т) нЬмца... о(т) 
нашєи бранищи о(т) бохотинь, а на имЬ о(т) п^ть, що 
идє(т) кь ноуорєцоу, ковасна (Сучава, 1454 Сові. II, 501). 
Див. ще *НОУОРЄЩИ. 
*НОУОРЄЩИ лін. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі... знаменито чиним... оужє (!) ... прїидоша перед 
нами... нашь вЬрни боАрин пан Юрїи Шєрбич и матєрє 
єго Фєдка и сестра єго Аноушка... и дали... нашємоу мо¬ 
настирю от Хомора... половина от тоє поле на имЬ Зль- 
тьроньїи... повьішє Ноуорєщи (Сучава, 1467 ВО І, 120). 
ФОРМИ: род. Ноуорєщн (1467 ВО І, 120). 
Див. ще НОУОРЄЦОУ. 
НЬМИСНИЧЇИ мн. (2) (назва села у Молдавськоліу 

князівстві): а мьі такождє и от нас єсми дали и потврьдилн 
тоє прАдрєчєноє село на им-Ь Ньмненичїи елоуз'Ь нашємоу 
Жоуржа Кькьразь (Сучава, 1487 ВО І, 302). 
ФОРМИ: наз. Ньмисничїи, Ньмиснич(їи) (1487 ВО І, 

ЗОЇ, 302). 
*НЬН€СКОУЛЬ ч. (2) (особова назва, молдпор. 

Ананиє): єдна част от того села да єст Мариць, дочки Снми- 
ноу, оуноуки Тоадєроу Ньнєскоулоу (Васлуй, 1495 ВО II, 
53). 
ФОРМИ: род. одн. Ньнескоула (1495 ВО II, 53); дав. одн. 

Ньнєскоулоу (1495 ВО 11, 53). 
*НЬНЄЩИ див. НЬНЄЩЇИ С 
НЬНЄЩЇИ1 мн. (3) (назва села на р. Студенці у Мол- 

давському князівстві): И достало сь слоузВ <на>шємоу 
Исаю оу єго част села на им'Ь Хоржєщїи и половина от 
Ньнєщи, гдє бил Галєш (Сучава, 1490 ВО І, 403); дали 
и потврьдилн єсми им оу нашєи зємли оу молдавскои 
... єдно село на Стоудєнєць на им'Ь Ньнєщїи (Васлуй, 
1495 ВО II, 53). 
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ФОРМИ: наз. Ньнещїи (1495 ВИ II, 53); род. Ньиєщи 
(1490 ВО І, 403). 
НЬНЄЩЇИ 2 мн. (1) (назва села на р. Сереті у Молдав¬ 

ському князівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чи¬ 
ни (м)... ожє... дали и потврьдили єсми и(м)... села... на 
имі ськоуянїи... и на сирєті, ньнещїи (Сучава, 1491 Сох/. 
О. 36-37). 
ФОРМИ: наз. ньнещїи (1491 Сові. Л. 37). 
НЬІ1 див. НИК 
НЬІ 2 <НО> див. НО1. 

1 НЬІЄ <ОНЬІЄ> див. ОНЬ 2. 
*НЬІН€ШНИИ див. НЬІН'БШНИИ. 
НЬЇН'Б, НИНИ, НИНЄ, НИНИ присл. (33) (цсл. нині) 

1. (у цей час, на цей час) нині, тепер (28): знамєнитосто 
чинимьї прєзь тьнь листь імьжє потрєбизна нині и потомь 
будуцимь того листа, ижє мьі романь воєвода молдавьскии... 
слюбили єсмьі и слюбуємь, обіщєваючи чистою вірою <и> 
чистою правдою вірна служьба служити (Сучава, 1393 
Сові.11, 607); оуздали и о(т)ступили тої- діднини пану колі 
тако Ако сами дьржали... со всіми оужитьки што ннн'Ь суть 
што и пото(м) могуть бьі(т) (Галич, 1409 Р 74); а межи на¬ 
шими замостьє и вилавчє а межи волоскою землею какь 
издавна оу лЬсь ходили такь и нинЬ ходити имЬють (Лан- 
чиця, 1433 Р 125); и что-би и ньінЬ вашимь опЬканемь та 
богомолья стояла с покоемь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /V1, 5); 

што(ж) изь вЬка кто(м)у рьічєговоу Прислоухаеть то и ннЬ 
имаєть Слоухати (Луцьк, 1445 Р 148); мьі Олєксандрь 
(в ориг. Оксандрь.— Прим, вид.)... великий кн(А)зь литов- 
ский... чинимь знаменито симь н(а)шимь листомь, кото- 
рьімь слушит всимь нинЬ и потомь будучим... иж вбачивши 
вЬрньїи службьі и шлАхотнє врожєного кн<А)жати Костєн- 
тина Ивановича Острозского... ємоу имЬнє н(а)шє имєнємь 
ЗвАгол... даємь и записуемь (Вільна, 1499 А8 І, 117). 

2. (на сьогоднішній день) нині, сьогодні (5): ньінЬ по- 
слаль єсмь к вамь слуги наши асана и тулу очжю то по- 
вЬдати вамь нашєму брату (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 
а далЬи слюбоуємь по(д) чєстью и по(д) вЬрою и тЬжь по(д) 
присАгою нашЬю, за всЬ паньї и боАрн по(д)дань сА зємли 
молдавскоЬ и за всЬ посполоу и за каж(д)ого особно, ко- 
трьі(ж) тоуть ньінЬ. на то(т) ча(с) (н)нЬ (!) (Хотин, 1448 
Сові. II, 738). 
Див. ще НИН'ЙЧЄ, НЬІН'ЙКИ. 
*НЬ!ПГ£ИШИИ прикм. (8) (стч. пупеііі, стп. піпіеізху) 

1. (який існує, відбувається тепер, в цей час) теперішній, 
нинішній (7): Мьї ива(н) па(н) срЬмскин а староста рускни 
вьізнавамьі... яко ньінЬишимь тако по нась будущимь ижє 
кролєвскимь приказаниємь сЬдЬли єсм(ьі) на судЬ с тьши 
паньї што суть далЬи подписани (Львів, 1421 Р 93); а сє 
Азь кнА(з) фєдико нєсвндискии староста крємАнєцкин... 
вьізнаваю то симь листо(м) наши(м) ньінЬишимь и пото(м) 
будучимь... какь есмь вЬрнЬ служиль освЬчєному кнА(з) 
швидригаилови (Кременець, 1434 Р 129); А пзнь наш ко- 
рол єго мнлость... имаєт подлн нас стати, а наивьіше подли 
нашєго господарА Стєфана воєводьі, подлоуг оучинков, 
старьіх обьічаєв и пак нинЬиших записов (Сучава, 1462 
ВО II, 289). 

2. (про який іде мова в цей час; даний) оцей (1): ино мьї 
имь тьіе земли ихь отчизньїе и дворища подтверждаемь 
нинейшимь льістомь (Мозир, 1498 ГВДЛ 22). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. нинєишєму (1436 Сові. II, 706); 

ор. одн. ч. нинейшимь (1498 ГВДЛ 22); род. мн. нинЬи¬ 
ших (1462 ВО II, 289, 292); дав. мн. нмнЬишимь2 (1421 Р 
93; 1434 Р 129); нинєишьімь 1 (1436 Сс^. II, 706). 
Див. ще НЬІН'БШНИИ. 
НЬІНИКИ, НИНІЇКИ, мгак присл. (3) нині, тепер: 

то все єсмо потвердили... слузЬ нашому вЬрному ходкови 
бьібєлскому... со всЬми ©ужитки што ньінЬки сут, и потом 
могут бьіти (Судомир, 1361 АСІ 6); а даль єсмь ему на вЬ- 
ки... со всЬми оужитки што нинЬки могуть бнти (Бохур, 

1377 Р 24); ТЬо \уі\^у! \Уосхісг зо зІагогіШпіту Ііисіту 
іЬиІІіо геш1іи...2о лузгіту (!) угіШку зіііо піпук виііі і 
роіЬот то її ні Ьііу (Галич, 1413 СЬ 48). 
Див. ще НИН'ЙЧЄ, НЬІ НІ» 

НЬїН'ЙШНИИ, НИН'йШНЬ! прикм. (70) (цсл. кьінЬшь» 
нии) 1. (який існує, відбувається тепер) теперішній, ни¬ 
нішній (65): Му Аіекзапсіг... \уе1ікі) кпіаг Ьііо\Узкі)... 
гпатепііо сгіпіт іут пазгіт Іізіот, піпікгпіт і роіот 
Ьисіисгіт (Луцьк, 1388 ІРЬ 103); а пакь ли бьі нашь г(с)по- 
дарь ньінЬшнии и потомь будушчии в томь нась не хотЬли 
послушни бьітн, мьї нмамьі при г(с)подарю, при кролю... 
остати (Сучава, 1395 Сові. II, 613); Александерь, Божою 
милостью король польскій, великій князь Литовскій... 
Чинимь знаменито симь нашимь листомь... ньінЬшнимь 
и потьімь будущимь, кому будеть потреба того вЬдати 
(Люблін. 1410 АкВАК XI, 5); мьї кнА(з) -е-єдорь люборто- 
ви(ч) чинїмьі то знамєнїто си(м) свои(м) лїсто(м) каждо- 
моу добромоу... ньінЬшни(м) и пото(м) боудоучимь ажє 
прішє(д) прє(д) на(с) па(н) игна(т) облазнїцкии жалова(л) 
и позва(л) па(н) юрья дідошицкого... ажє ємоу взА(л) 
вепрі вь єго доубровь чєрєсь границю (Зудечів, 1421 Р 

95); мьї великим кнзь швитрнкгаиль литовьскин и рускии 
иньїхь чини(м) знакомито... симь нашимь листомь каждо- 
му доброму нннєшнимь и потомь будущимь хто на нь 
возрить... ижє... даємь и дали єсмо тому прє(д)реченому 
пану андрЬю за єго вЬрную службу село михлинь (Київ, 
1433 Р 118); Сє я кнАзь Семен Романович Кобрннский чи¬ 
ню твєрдост сею моєю грамотою ф)инєшнимь и потом боу¬ 
доучимь, всим добрим комоу тоє моєє грамоти боудєт 
надобє видєти, або чтоучи слншєти (Кобринь, 1454 А8 III, 
9); Я кнАзь Михайло Васильєвич Збаражьский чиню зна¬ 
менито симь моимь листомь ‘ нинЬшнимь и потомь боуду- 
чимь... штожь коли записаль биль мнЬ дАдА мой нєбож- 
чикь... имЬньє... Манєвь... ино ми того имЬньА отпнрали 
дАдинаА моА... а зАть єи (Вільна, 1482 А8 І, 79); маеть 
настоятель того монастьіра... вь Пустьінці нинішни и на- 
потомь будучи тую землю... по тому завідати, а за нась 
Бога просити (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 

2. (про який іде мовае цей час; даний) оцей (3): мьї боАрє 

молдавскн... знаменито чинимь ннішнїимь нашимь лие- 
томь вшнткьімь, комоу того боудєть потрєбизна, ижь 
пань нашь, воєвода прєрє(ч)нньш, слюбиль паноу нашє- 
моу Мл(с)тИВОМОу... КрОЛЄВИ ПОЛСКОМу... ВІрНІ служити 
(Сучава, 1434 Сові. II, 665—666); А на віроу вншєписан- 
них річей, пєчати наши и сь пєчатїю прАдрєчєнаго вєл- 
можнаго господарі нашєго Іо Стєфана.. кь нинішнємоу 
листови привісити веліли єсмо (Гирлов, 1499 ВО II, 426); 

до нинішного часі (1) до цього часу, досі, 
дотепер: И о сєм даю вам вєданїє, ажє до нинішного часі 
єщє єсмь жив (Торговище, 1481 ВО II, 358); до н и н і ш - 
ні г о д н є (1) до сьогоднішнього (нинішнього) дня, до¬ 
нині: Мьї, прєрєчєньш Іо Стєфан воєвода... и сь вьсімьі 
пани радними... присігаємь и слюбоуєм... иж от тих мість 
наперед сь прірєчєшшм наиясніишим паном Яном Олб- 
рахтом, кралєм полскьім... о прєрєчєньш мєрзАчки и шко¬ 
ди... н кривди, под которим колвє часом оучинєннх, ажє 
до нинішніго днє, а ми имаємо иміти и ховати вАчнїи... и 
нєзламанньш мир и покоуи (Гирлов, 1499 ВО II, 419—420)* 

ФОРМИ; наз. одн. ч. ньінішнии, ннішнии 3 (1395 Созі. 
II, 613; 1433 Р 121); нииішньї 1 (бл. 1500 АСД II, №*4); 
ск. н. ньін. 1 (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21); род. одн. ч. 
нинішного 2 (1462 ВО II, 285; 1481 ВО II, 358); ниніш- 
ніго І (1499 ВО II, 420); дав. одн. ч. нинішнємоу (І499ВЛ її, 
426); дав. мн. нинешнимь, (н)инєшиимь, н (и)нєшним, нї- 
иєшни(м)т нинєшни(м), нинєшним, нинешьнимь, нинєшь- 
нима 26 (1411 Созі. II, 637; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7; 1433 Р 
118; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1454 А8 III, 9; 1461 А8 І, 53; 
1470 А8 І, 64; 1487 А8 І, 87; 1489 А8 І, 89; 1492 А8 III, 
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23 і т. їн.); нинЬшнимь, нинЬшнимь, н<и)нЬшним, нинЬш- 
ни(м) 13 (1422 Я 97; 1424 Р 99; 1436 Собі. II, 697; 1438 Р 
140; 1443 Р 144; 1446 ЛкЮЗР І, 18; 1452 АкЮЗР І, 20; 
1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1482 АЗ І, 79; 1491 А8 І, 96 і 
т. ін.); нмнЬшнимь, н<ьі)ньшним, ньінЬшни(м) 7 (1410 
АкВАК XI, 5; 1413 Р 82; 1421 Р 95; 1428 Р 110; 1430 Я 
116; 1487 АЗ І, 239; 1492 АЛМ ЗО); ньінешньїмь, пупеипут 
З (1421 АЗ І, 27; 1430 ГВКЛ 7; 1444 АрхЮЗР 1/У1, 8); 

нньшнимь, нньшни(м) 2 (1439 Собі. II, 714; 1445 Я 148); 
ньшєшним, ньінєшни(м) 2 (1435 Р 132; 1475 АЗ І, 71); ни- 
иишни(м), піпі82пїт 2 (1388 ЇРЬ 103; 1436 Собі. II, 698); 
ньінишнимь 1 (1445 Р 150); ннньшньїм 1 (1462 ВИ II, 283); 

пупуйгпут І (1420 АЗ 1, 25); ннЬшнїимь І (1434 Собі. II, 
666); ор. мн. ньінЬшними 1 (1395 Собі. II, 612); нЬиишними 
1 (1393 Собі. 11, 607). 
Дає. ще ’^НЬІН'ЬИШИИ. 
НЬ див. НЄ. 
НЬКОЛИ див. НИКОЛИ. 
НГБ1 див. НЄ. 
Н'Ь3 див. ^'ЬСТЬ. 
Н'ЬВЬСТУПЬ ч. (1) (особова назва): а на то послуси 

влдка ларнвунь ис крн(лошаньі) пєрємьішльскни и печать 
єго... пань нЬвьступь столпувьскии и брать єго фаниславь 
(Перемишль, 1366 Я 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ньвьступь (1366 Я 12) 
Н'ЬГ див. Н'ЬГЬ1. 
Н'ЬГА1 ж. (15) (особова назва, молд., пор. НЬгослава, 

НЬгомира): тЬмжє мн... дали єсми панїн нЬги (пана пїат- 
ринои село на) имА прЬдрєчєнньїА половина села мого- 
шєва (Васлуй, 1438 Собі. II, 14—15); мьі Стєфан воєвода... 
<зна>мєннто (чиним)... ожє прїидоша прАд нами... (слоу- 
га наш) Данчюл Плєша и сестра єго НЬга... и продали... 
єдно село на БрьладА на имА Онцєщн (Сучава, 1499 ВО 
II, 168). 
ФОРМИ: наз. одн. нЬга 6 (1438 Собі. II, 14; 1490 Вй 1, 

391; 1491 ВИ І, 445, 491; 1495 ВО II, 74; 1499 ВИ II, 168); 
зам. дав. сестрам єго Ньга и Мика 1 (1495 ВИ II, 42); зам. 

ор. сь сестрами ма(г)да... и ньга 1 (1488 ДГСВМЩ)\ дав. 

одн. НЬги (1438 Собі. II, 14; 1488 ДГСВМЩ; 1490 ВО І, 
392; 1491 ВО 1, 491; 1495 ВО II, 74). 
Див. ще Н'ЬГША. 
Н'ЬГА2 ч. (1) (особова назва, люлд., пор. НЬгомирь, 

НЬгославь): а на то єст велика марторїа... пан бьлко, пар- 
калаб бЬ(лоградски), пан Н'Ьга и пан ивашко, паркалабовє 
кєлїиски (Васлуй, 1472 Соз^. 5. 88). 
ФОРМИ: наз. одн. нЬга (1472 Собі. 8. 88). 
Див. ще НЄГОЮ, Н'ЬГОЄ, Н'ЬГОИ, Н'ЬГОУ, Н'ЬГОУЛ, 

Н'ЬГШЄ, Н'ЬГЬ1, Н'ЬГЬШЬ. 
*НгїїГИНЬ прикм. (4): И оуставшє наши слоугн Ми- 

кльоуш и брат єго Яііко и заплатили оусн исполна тоти 
вишєписаннїн пинЬзи... оу роукьі Мари, дочка НЬгнна, 
оуноука Іона Цоутка (Сучава, 1491 ВО І, 449); а дроугаа 
част от того села да єст плєминнкцам их Насти и сестри єи 
Мьрїи, дочкам НЬгини (Сучава, '1495 ВО II, 84—85). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. НЬгииа (1491 ВО І, 448, 449); 

наз. мн. ж■ НЬгини І (1495 ВО 11, 84); зам. дав. дочкам 
НЬгини І (1495 ВО II, 85). 
Пор. Н'ЬГА1, Н'ЬГА2. 
Н'ЬГИШеЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьї илїа воєвода... чинимь знамєнїто... ажє 
прїидєпрЬ(д) гсствоми (1) жоуржьоунгоурЬноуль ида(л)... 
своємоу сєстричичє(ви оу)ли... двЬ сєлЬ ... на имЬ прочє- 
щїи и нЬгишєщн (Сучава, 1432 Собі, і, 342—343). 
ФОРМИ: яаз. ньгишєщи (1432 Собі, і, 343). 
Н'ЬГОЄ, НАГОЄ ч., невідм. (7) (особова назва, -молд., 

пор. НЬгомирь, НЬгославь) : А на болшєє потврьждєнїє... 
вшієписанномоу (вєлЬли єсмьі слоузЬ нашємоу вЬрномоу) 
НЬгоє (грама)тику писати и нашоу пєчат привЬсити к сє- 
иоу листоу нашємоу (Сучава, 1424—1425 О В Ас 20); мьї 

стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє тоти исти(н)- 
нїи наши слоуги, нЬгоє орбєскоу(л) и бра(т) єго, кали(н)... 
жал овали єсми и(х) особною нашєю мл(с)тїю и дали... єс¬ 
ми и(м), оу нашєи зємли... села на имЬ рьспопїи и илїєщїи 
(Сучава, 1491 Собі. 8. 152—153). 
Див. ще НЄГОЮ, Н'ЬГА2, Н'ЬГОИ, Н'ЬГОУ, Н'ЬГОУЛ, 

Н'ЬГШЄ, Н'ЬГЬ1, Н'ЬГЬШЬ. 
*Н'ЬГОЄВЬ див. НАГОЄВЬ. 
Н'ЬГОИ, НАГОИ, НЄГОИ ч. (97) (особова назва, молд., 

пор. НЬгомирь, НЬгославь): а на болшєє потврьж(д)єнїє... 
вьішє писанномоу вєлЬли єсмьі слоузЬ наше (!) вЬрномоу 
ньгоєви граматику писати и привЬ(си)тк нашоу печать 
к сємоу листу нашємоу (Сучава, 1424 Собі, і, 162); а на 
болшєє потврьжєнїє... вьшіепнсанному, вєлЬли єсми на- 
шєму вЬрному пану нЬгои лого'в-єту писати и привЬсити 
нашу печать (Сучава, 1435 Собі, і, 403); А на то єст(ь)... 
ВЬра пана Лука и пана Блька, прькалаби Белоград- 
скьі. Вьра пана Няг(уя) и пана! Ивашка, прькалаби 
Келіискьі (Сучава, 1473 ШКН 165). 
ФОРМИ: наз. одн. ньгои, нАгои 4 (1431 Собі. 1, 325; 1433 

Собі. II, 650; 1434 Собі. II, 665; 1448 Собі. II, 737); нєгои 1 
(1456 ЗСФ)\ зам. род. в. п. нЬгои, нАгои8 (1445 Собі. II, 
226, 231; 1447 Собі. II, 281; 1448 Собі. II, 314, 317, 324, 
353, 359); зам. дав. пану нЬгои 2 (1435 Собі, і, 403; МЗФ)\ 
род. одн. нЬгоА, ньгоя, нАгоА, нАгоя 52 (1425 Со$*. І, 173; 
1428 Собі, і, 228; 1436 Собі, і, 460; 1439 Собі. II, 32; 1441 
ОВАс 35; 1442 Собі. її, 88; 1443 Собі. її, 126; 1445£/Я«А» 
483; 1447 Собі. II, 273; 1448 Собі. Ті, 343 і т. ін.); Няг(уя) 1 
(1473 ШДИ 165); дав. одн. ньгоєви, нЬгоє(ви) 23 (1424 
Собі, і, 162; 1426 ВАМ 22; 1427 ОВАс 23; 1428 Созг. I. 
210; 1429 Собі. 1, 249; 1431 Собі, і, 318; 1432 Собі, і, 338: 
1434 ОІДаА» 463; Собі, і, 374, 387 і т. ін.); нЬгоєвЬ 1 (1428 
Со5^. І, 224); нЬгою 4 (1428 Собі, і, 202, 207; 1429 Собі. 
І, 259; 1434 Собі. II, 670); ор. одн. н/агоємь (1443 Собі. II, 
119—120). 
Див. ще НЄГОЮ, Н'ЬГА2, Н'ЬГОЄ, Н'ЬГОУ, Н'ЬГОУЛ. 

Н'ЬГШЄ, Н'ЬГЬ Н'ЬГЬШЬ. 
Н'ЬГОМИРЄЩИ1 мн. (3) (назва села на р. Ховраляті 

у Молдавському князівстві): а ми такождєрє єсми дали и 
потвердили слоузЬ нашємоу Мирчи... тота села Оргоєщи 
(в орпа. Оргоєгощи.— Прим, вид.) и НЬгомирєщи (Сучава, 
1480 ВО І, 239); Чьтврьтоє село єсми имь дали на Ховрь- 
лЬти, на имЬ НЬгомирєщи (Гирлов, 1499 ВО II, 162). 
ФОРМИ: наз. НЬгомирєщи (1499 ВО II, 162); знах. 

НЬгомирєщи, НЬгом(ирєщ)и (1480 ВО І, 239). 
Н'ЬГОМИРЄЩИ2 мн. (1) (назва села на р. Побраті у 

Молдавському князівстві): того ради и г(с)во ми даємь 
и потврьждаємь села тому прЬ(д)рє(ч)нному монастирю... 
на имА НЬгомирєщи и юрчєщи (Сучава, 1443 ДГСПМН). 
ФОРМИ: наз. НЬгомирєщи (1443 ДГСПМН). 
Н'ЬГОСЛАВЬ д ю. (І) (особова назва): мьї стєфа(н) воє¬ 

вода... знаменито чнни(м)... ожє тоти истн(н)нїи наши 
слоуги, нЬгоє орбєскоу(л) и бра(т) єго, кали(н)... и сестра 

и(х), НЬгославь, снвє влада орбєскоула, жаловали єсми и(х) 
особною нашєю мл(с)тїю (Сучава, 1491 Собі. 8. 152—153). 
ФОРМИ: наз. одн. НЬгославь (1491 Собі. 5. 152). 
*Н'ЬГОТИНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а хота(р) тЬмь сєла(м) (в ориг. сєлала(м).—•- Прим, 
вид.)... да є(с*т) почєнши о(т) сочи о(т) лЬса долоу(в) до 
обрьшїю поточки на доу(б)... гдє сЬ сн<имають> хотари оу 
хотаро(м) нЬготино(м) (Сучава, 1428 Собі. І, 209). 
ФОРМИ: ор. одн. нЬготино(м) (1428 Собі, і, 209). 
Н'ЬГРИЛ'ЬСА див. НЄГРИЛ'ЬСА. 
Н'ЬГОУ ч., невідм. (5) (особова назва, молд., пор. НЬго¬ 

мирь, НЬгославь): А на то єст... в. п. Нєгрила чашника, 
в. п. НЬгоу комис(а) (Сучава, 1467 ВО І, 117—118); А на 
то єст... в. п. Юги, в. п. НЬгоу (Сучава, 1483 ВО І, 268). 
Див. ще НЄГОЮ, Н'ЬГА2, Н'ЬГОЄ, Н'ЬГОИ, Н'ЬГОУЛ, 

Н'ЬГШЄ, Н'ЬГЬ1, Н'ЬГЬШЬ. 
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НЯГОУЛ, НЯГОУЛ ч. (12) (особова назва, молд.3 пор. 
НЬгомирь, ТІЬгославь): ТЬм мьі видавше их доброе проис- 
волєнїє (!) и токмєжоу на то, такождє дали єсми и потвер¬ 
дили слоугамь нашим пано.у НЬгоулоу и паноу Татоулоу 
там села: Роуси от Язєра и Рєдьни на Тоутовь (Сучава, 
1458 БО І, 20); И оуставшє слоуга наш пан НЬгоул Кьлмь- 
цоую и заплатил оус(є) исполна тотьі вьішєписанньїн 
пинЬзи... оу роукьі Илкьі, дочци Станова (Ясси, 1497 БО 
II, 98). 
ФОРМИ: наз. одя. Ньгоул, Нягоул (1458 БО І, 20; 1470 

Би І, 153; 1495 Би II, 55; 1497 Би II, 98); дав. одн. Нь- 
гоулоу 5 (1458 БИ І, 20; 1490 БИ І, 387; 1495 БИ II, 55); 
Н-Ьгоулови З (1458 БО І, 20; 1497 БО II, 98). 
Див. ще НЄГОЮ, НЯГА2, НЯГОЄ, НЯГОИ, НЯГОУ, 

НЯГШЄ, НЯГЬ1, НЯГЬШЬ. 

НЯГША, НАГША, НЄГША ж. (21) (особова назва, 
молд., пор. НЬгослава, НЬгомира): И оуставши господство 
ми и заплатили єсми оуси тоти вишєписанньш пинЬзи... оу 
роуки слоузЬ нашємоу Данкоу... и оу роуки сєстричичи 
єго Жоуржи и Аноушки... и НАгши, перед вьсЬми нашими 
молдавскими боАри (Сучава, 1481 ВО І, 248); И пак оу 
том прїидошє прАд нами... Анноушка и сестра (б ориг. 

сн. и.— Прим. вид.) єи Моуша... и тиж плємєник их КрьстЬ 
и сестри єго ПодолАнка... и НЬгіпа... и продали... єдно се¬ 
лище на ТоутовЬ (Бирлад, 1495 БО II, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. НЬгша, Нь(г)ша, Н/агша 9 (1481£Ф 

I, 248; 1483 БО І, 274; 1488 БО І, 355; 1490 Сові. 8. 140; 
1491 Сові. Б. 156; 1493 БО її, 18; 1494 БО II, 38; 1495 Ви 
II, 64); Нєгша 1 (1491 БО І, 451); зам. дав. сестрам... нєг- 
ша, н^гша 2 (1491 Сові. 8. 156; 1493 БО II, 19); дав. одн. 
Ньгши, Н/агши 7(1481 БО І, 248; БО II, 358; 1483 БО І, 
275; 1488 БО І, 355; 1490 Сові. 8. 140; 1494 БО II, 38); 
Негшеи 1 (1491 БО І, 451); ор. одн. НЬгшею (1483 БО І, 
269). 
Див. ще НЯГА1. 
НЯГШЄ ч., невідм. (2) (особова назва, молд., пор. НЬго- 

мирь, НЬгославь): та єсмь да(л) ємоу <о(т) на(с)> и двЬ села, 
на пєрєчкїоу, на имЬ хи(н)цєщїи и пониже того, гдє би(л) 
нЬгшє таоуроу(л) (Сучава, 1491 Соя*. 5. 156). 
Див. ще НЄГОЮ, НЯГА2, НЯГОЄ, НЯГОИ, НЯГОУ, 

НЯГОУЛ, Н'ЙГЬ1, НЯГЬІІГЬ. 

НЯГШИН прикм. (3): мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидоша прАд нами... Магда... и оуноуковє 
єи Косте дїяк и братове єго Тоадєр дїяк и Лоука и Никита, 
и плємєники их ИлїАш, сьінь НЬгшин... и дали (от) сво(є>- 
го праваго оурика... єдно село на Виннои (Сучава, 1493 
БО II, 14); И оуставшє слоуга (наш Тоадєр и пл)ємєник 
єго поп Тоадєр... та заплатили оуси тоти пинЬзн... оу 
роуки слоузЬ нашємоу Юрши, сьіноу Мьринин(оу), и 
оуноукоу єго ИлїАшоу, сьіноу НЬгшиноу (Ясси, 1497 БО 
II, 96). 
ФОРМИ: яаз. одн. ч. НЬгшин (1493 БО II, 14; 1497 БО 

II, 96); дав. одн. ч. НЬгшиноу (1497 БО II, 96). 
Пор. НЯГША. 
нягшинци мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тЬмь ми... жаловали єсмьі єго особною нашєю 
мл(с)тїю и дали єсмьі ємоу... села оу нашєи зємли на имА 
хєнцовци на серЬ(т)... и на бахлоуи нЬгшинци (Сучава, 
1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: яаз. ньгшинци (1431 Сові. І, 317). 
НЯГЬ1, НЯГЬ, НЯГ, НАГ, НАГЬ, NУН ч. (104) (осо¬ 

бова назва, молд., пор. НЬгомирь, НЬгославь): мьі алєк- 
сандрь воєвода... чиньїмь знаменито... ожє... дали єсмьі имь 
оу нашєи зємли три села... на имА гдє єс(т) шєрба паоу- 
шєскоуль и лазорь, дроугоє гдє єс(т) нЬгь барбоси... тре- 
тїє бльцаци (Сучава, 1426 Сові. І, 182); а на то є(ст)... вЬра 
пана нА(г), вЬра пана доума, вЬра пана га(н)гоура (Сучава, 
1490 Сові. 3. 141). 
ФОРМИ: яаз. одн. ньгь, нЬгь, нлг, н.^.гь, нЬ(г), н.4.(г) 

18 (1426 Сові. І, 182; 1456 ЗСФ; 1464 ВИ І, 84; 1469 БИ І, 
138; 1471 ДГСМПБ; 1473 БО І, 187; 1474 РГС; 1479 БО І, 
224; 1480 ВО І, 241; 1488 БО І, 363 і т. ін.); N>41 1 (1465 
ОБ 176); зам. род. в. п. НЬгь, Ньгь,Н/агь 8 (1466 БО І, 106; 
1467 Би І, І21; 1470 Ви І, 148; 1472 Сові. О. 26; 1482 
БО І, 263; 1486 БО 1, 290; 1488 БО І, 325; ДГСПМ); род. 
одн. Ньга, Н/ага, Ньг(а), Нм(г), НЬ(г), Нмг, НЬг 73 
(1465 БО І, 88; 1467 БО І, 119; 1470 ОІД«Ау> 522; 1475 
БО І, 206; 1479 ВАМ 62; 1482 БИ І, 262; 1486 ОС 144; 
1488 БО II, 247; 1489 БО І, 377; 1490 Сові. 8. 141 
і т. їн.); 1 НЬГО 1 (1443 ДГСПМН); дав. одн. Ньгоу (1488 
БО І, 363). 
Див. ще НЄГОЮ, НЯГА2, НЯГОЄ, Н'БГОИ, Н'ЙГОУ, 

НЯГОУЛ, НЯГШЄ, Н'ЙГЬШЬ. 

НЯГЬ 2 ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 
тЬмь мьі вьцгЬвшє єго правою и вЬрноую службу до на(с)... 
дали єсмь (біс.— Прим, вид.) єму оу нашєи зємли... села 
на имЬ прочєщїи... и нєгрилєщи и нЬгь гдє є(ст) нЬгьшь 
жудЬ (Сучава, 1409 Сові. І, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. нЬгь (1409 Сові. І, 64). 
НЯГЬШЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. НЬгомирь, 

НЬгоелавь): тЬмь ми видЬвшє єго правою и вЬрпую служ¬ 
бу до на(с)... дали єсмь (зіс.— Прим, вид.) єму оу нашєи 
зємли... села на имЬ прочєщїи и спєрлєщи... и нЬгь гдє 
є(ст) нЬгьшь жудЬ (Сучава, 1409 Сові. І, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. нЬгьшь (1409 Сові. І, 64). 
Див. ще НЄГОЮ, НЯГА2, НЯГОЄ, НЯГОИ, НЯГОУ, 

НЯГОУЛ, НЯГШЄ, НЯГЬ1. 
НЯГЬ див. НЯГЬ1. 
*НЯДЄЛЯ див. *НЄДЯЛЯ. 
*НЯДОСТАТОК див, *НЄДОСТАТОКЬ. 
*НЯЖЄНТ> ч. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

Я волчько бодє(н)ковьскии и своими дє(т)ми... продали єсмо 
пану мартину кгасто(в)товичю сЬлища наши на имА крЬ- 
хає(в) а к тому сЬлищю зЬмли бортньїе... ис тими озЬрьі ко- 
тории слоухаю(т)... к тьі(м) зємлА(м) на имА озЬро нЬ- 
жє(н) а богачь (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. ньжє(н) (2-а пол. XV от. СПС). 
НЯЖЛИ див. НИЖЛИ1. 
НИЖЬ див. НИЖЬ. 
! Н'ЙЗЬІ (ЯЗЬІ?> див. *ЯЗЬ2. 
Н'ЙКАКО прися. (1) (цсл. нЬкако) якось, якимсь чином: 

а єстлибьі єго в том имЬньїи нЬкако хотЬли гадати (!) тми 
ТоурьАнскии, тогди А ємоу тьш пЬнАзи маю очистити (Бо- 
ковичі, 1496 АЗ І, 245). 
Н'ВКГДЬІ, НИГДЬІ присл. (2) (стп. піе£бу, стч. пек- 

бу) колись: вло(д)славь... кроль полскии... знаменито 
чинимьі... ижь нЬкгдьі прєможньїи пань алєксандрь воє¬ 
вода зємлЬ молдавскои з направьі а ради нєприятєлии на- 
шихь... присАгь... и записовь намь оучинєньїхь... пе¬ 
реступивши... бьіль напротиву намь и на(с) розгнЬБаль 

але ижь вєлможньш стєфань снь єго... просиль на(с) а 

бьіхомь єму о(т)пустили... а наиболши аби то на дши 

ода єго нє зостало (Ланчиця, 1433 Р 120—121); ми иляшь 
воєвода... знаменито чинимо... како... рожложивьшьі щко- 
дьі... пану владнсла(в)... а особно зємлАмь роускимь... 
прєзь вєлєможно(г) алєксандра воєводу, нигдьі господарА 
молдавьско(г), отцА нашє(г) милого.. пєрєжь огєнь 
тьімьто зємламь... бєзь виньї, оучинєньїЬ... тому истнно(м) 
па(н) владисла(в), нинєишєму кролєви поленому... за щко- 
дьі пєредь рєчєньїхь зЬм(л)ь... землю шєпиньскоую... да- 
ваєми (Львів, 1436 Сові. II, 706). 

Див. ще НСГЛІї. 
НІїКЛОВИЧИ мн. (1) (назва села у Перемишльській зем¬ 

лі) Никловичі: тогди ми, ись нашєю вЬрною радою дали єс¬ 
мо в потвердили єсмо, єго правого веєго имЬнїа, пєрвоє, имє- 
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нем рєкучи, село бьібєл и со присйлкьі, пачковичЬ... нЬкло- 
вичи село, ворховичЬ село (Судомир, 1361 АСІ 6). 
ФОРМИ: наз. иЬкловичн (1361 АС2. 6). 
НІКОЛИ див. НИКОЛИ. 
Н'ЯХОЛИКО присл. (1) (цсл. нвколико) декілька: Што 

€си к на(м) всказьша(л) евоими посли... жадаючи на(с) 
абьі(х)мо боярь твои(х) и дєтєй боярски(х) нько(л)ко оста¬ 
вили при твоєи дочери ... И МЬІ то... вчинили (б. м. н., 
1495 НЛНС). 
Див. ще КОЛКО1. 
НИКОТОРЇИ див. НЄКОТОРЬЇИ. 
*НгвКОТОРЬЇИ див. НЄКОТОРЬЇИ. 
*Н'6 КТО див. НИКТО. 
*Н'ВКТОРЬІ займ. (1) (ста. пІекіогу) (точно не 

визначений) якийсь: ач бнхомь самь своимь животомь не 
поспЬшни бьіли ку єго мл(с)ти потрєбизность єхати прє 
(І) нашєи нЬкторєи потрєбизность о (!) нашєи зємли, тогди 
мьі пошлємьі помоць своА (Бирлад, 1439 Созі. її, 714). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. нЬкторєи (1439 Созі. II, 714). 
Див. ще НЄКОТОРЬЇИ. 
Н'БМЄЦ див. НІїМЄЦТ)3. 
прймєцкии прикм. (25) німецький (7): А різгеіе 

мазга тіїозі, Не Розої \уазг і бгиїїуу Міетіскіу розої іесіиі 
ігИітес зіибу (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139—140); 
литовскоє полотно и нємєцкоє (вориг. нємємєцкоє.— Прим, 
вид.) то ест крамньї рЬчи, аби платили, оу сєрєтЬ, от гривни 
три гроши (Сучава, 1456 Созі. II, 788); нЬмєцкии возь 
(4), н є м є ц к и и (возь) (2) (рід купецького воза, 
зробленого за зразком німецького) німецький вантажний віз: 
а у чєрновьци, оть нЬмєцкого воза мито чєтьірє гроши (Су¬ 
чава, 1408 Созі. II, 632); а на перевози от воза, или от нє- 
мєцкьіх или ормєнских, по чєтири гроши, але коли имоут 
возьітьі поромом (Сучава, 1460 ВЬ II, 275); немєцькоє 
(нЬмєцкоє) право (4), право немєцькоє 
(7) магдебурзьке середньовічне міське право: А што оу 
нймєцкнхь правЬхь сЬдАть на ланохь... одну колоду да¬ 
ють ись лану а по два гроша широкая (б. м. н., 1386—1418 
Р 35); Которьш правомь нємєцькьімь идє(т) проти(в) комоу 
а онь нєпротївєнь того права (XV ст. ВС 7); м є с т о н є - 
м є ц ь к о є (1) див. МІЇСТО1 3. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Міетіскіу (1433 ЗНТШ БХХУ1, 

139); род. одн. ч., с. нємєцкого, Немецького 3 (1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1447—1492 ЛКБВ); 
нЬмєцкого 2 (1408 Созі. II, 632: 1434 Созі. II, 669); ор. одн. 
с. нємєцькьімь, нємєцькьімь (XV ст. ВС 7, 25, 25 зв.); 
місц. одн. с. оу нємєцькомь, нємєцькомь (XV ст. ВС 7, 25, 
26, 39); наз. одн. с. нємєцкоє (1456 Созі. її. 788); знах. одн. 
с. иємєцькоє (XV сг. ВС 26); знах. одн. ж. нємєцкую (1447— 
1492 ЛКНКВ); род. мн. нймєцкьіхь, нЬмєцкьіх 2 (1408 
Созі. II, 632; 1434 Созі. II, 669); иємєцкьіх 1 (1460 ВО II, 
275); нємєцких 1 (1456 Созі. II, 790); знах. мн. с. нємєць- 
кая (XV ст. ВС 26); місц. мн. оу нЬмєцкихь 1 (1386—1418 
Р 35); в нємєцькьі(х) 1 (XV ст. ВС 25 зв.). 
Н'ЙМЄЦКЬІ див. НЄМЄЦКЬІИЧ 
Н^МЄЦСКЬІ див. НЄМЄЦКЬІИС 
•НІеМЄЦЬ1 див. «НЄМЄЦЬ1. 
*Н'ШЄЦЬ3 див. НЄМЄЦТА 
Німець3, Н^МЄЦЬ, Н'ЙМЄЦ ч. (3) (особова назва): 

Сє мьі панове Цєцєнєвьскии: пань Баско Цєцєнєвьскьій, 
а пан НЬмєць, а пан Игнат... продали єсмо имЬньє отчи- 
ноу свою и дЬдиноу кн(А)зю Алєксандроу Санкгоушькови- 
чоу на имА Цєцєнєвьци а Баймаковци на рєци на Слоучи 
(Кременець, 1467 АЗ І, 63); ино в том при вили стоит так: 
што ж (панове) (видерте,— Прим, вид.) Цєцєнєвскии на 
имА Баско, а Нймєц, а Игнат, продали тоє им'Ьнє кн(А)зю 
Олександру Сонкгушковичоу (Луцьк, 1491 АЗ І, 94). 
ФОРМИ: наз. одн. Нймець, НЬмєц2 (1469 А5 І, 64; 1491 

АЗ І, 94); Н-Ьмєць 1 (1467 АЗ 1,63). 
^Н^МЄЦЬІ дивщ НЄМЄЦЬ1. 
Німець2 див. Н'ШЄЦ'Ь3. 

*НІ»МИРКО ч. (1) (особова назва, пор- Нємира): и дали 
єсми ємоу... села... на имА... полАноу... и томинци ... и 
вашковци, што о(т) нЬмирка коупиль (Сучава, 1431 Созі. 
І, 317). 
ФОРМИ: род. одн. н-Ьмирка (1431 Созі. І, 317) 
Див. ще НЄМИРКА. 
*Н1ЇМЦЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва); и мьі тих Цєцє- 

нєвских питали, ОндрЬА НЬмцєвича, а Баска Игнатовича: 
єст-ли ваша пєчат оу того привилА? (Луцьк, 1491 л5 І, 94). 
ФОРМИ: знах. одн. Н-Ьмцєвича (1491 >45 І, 94), 
^Н'ЙМЦЬІ мн. (7) 1. (назва країни) Німеччина (2): 

А різгеіе и^азга гпііозі, іге Розої \газг і бгипуу Міетіскіу 
розої іесіиі \г Иіпіес зіибу егехег пазгиіи гетіи (Липнишки, 

1433 ЗНТШ БХХУІ, 139); и докончана бьі(ст) мЬщанино(м) 
краковьскьімь шваиполтомь, фьоль, из нЬмєць нємєцкого 
родоу (Краків, 1491 КЕ). 

2. (назва народу) німці (5): такє(ш) кєдьі коли бьі сА 
пригодило помочи оу кролєвьствЬ пол(с)комь на дале¬ 
кий сторони, далєн Кракова и далєи пол(с)ки, к нЬмцомь 
крижеванцємь, тогдьі... имамьі помагати подлу(г) всєЬ 
нашєЬ мочи... бєзо л(с)ти, бєзь хитрости (Сучава, 1395 
Созі. 11, 612); 2а іо \уазгеу тйозіі сііакиіет, габу іезшо, 
^азги \уо1и сгупіт г Мітсу регетігііе беггаі (Липнишки, 

1433 ЗНТШ БХХУІ, 139). 
ФОРМИ: род. Мтее (1433 ЗНТШ БХХУ1, 139); 

нЬмєць І (1491 КЕ)\ дав. нЬмцомь І (1395 Созі. II, 612); 
нємьцємь 1 (1395 Созі. II, 613); ор. Мітсу 2 (1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 139, 142); ІЧіетсу 1 (1433 ЗНТШ БХХУІ, 139). 

*Н^НИШНИИ див. НЬІН'ЕШНИИ 
*Нг6НОУЛЬ див. *Н'ЙНЮЛЬ. 
*НГ6НЮЛ'Ь ч. (4) (особова назва): половина того села... 

да є(ст) слоуга(м) наши(м), іоноу папи и братоу єго, нЬ- 
нюлоу (б. м. н., 1497 Созі. 5. 209). 
ФОРМИ: наз. одн. нЬню(л) (1497 Созі. 3. 208); дав. одн. 

иЬнюлоу 2 (1497 Созі. 5- 208, 209); иЬноулоу 1 (1497 Созі. 
5. 209). 
Н'ВНЧЮЛ, НАНЧЮЛ ч. (3) (особова назва): гЬмь ми 

видЬвши єго правою и вЬрноую слоужбоу до на(с)... дали 
єсми ємоу, оу нашєи зємли, села... на имА анноушчинь 
дворь... и глодЬнє, гдє є(ст) нЬнчю(л) жюдє (Сучава, 1433 
Созі. II, 594); и також дали монастирєви нашємоу от нЬм- 
ца... єдин циганин на имЬ НЬнчюл (Сучава, 1487 ВИ І, 
312). 
ФОРМИ: наз. одн. НЬнчюл. Н/Анчюл. ньнчю(л) (1433 

Созі. 11, 594; 1487 Вй І, 312). 
*НГ6СТЬ, Н'К діесл. недок. (4) не є: прото(ж) марушка 

ставши оу то(т) наречений дє(н) и пписЬгла прА(д) нами... 
ажє ива(н) ись евоими братїами нЬ(ст) оунуки ку(п)чичє- 
ви ани єи самои марушци ани ми(х)нови (Васлуй, 1474 
РГС); А ино нЬ и не боудєт (Путна, 1476 ВП І, 212). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. н-ь(ст) 3 (1474 РГС); нЬ 1 (1476 

Вй І, 212). 
Н*Т див. Н^ТЬ. 
Н'ЙТЄДОУЛОВЬ прикм. (2): а на то вЬра моА и моихь 

сьіно (!)... вЬра братоулова нАтєдулова вЬра станиславова 
(Роман, 1392 Созі. І, 8); 
нЬтєдоуловь дворь (1) (назва маєтку у 

Молдавському князівстві): тЬмь мн видЬвшє правоую 
(в ориг. праправоую.— Прим, вид.) и вЬрноую єго слоуж¬ 
боу до н(а(с)...>... дали єсми ємоу оу нашєи зємли... села 
на имЬ на драгошєвЬ поли, гдє бьіль нЬтєдоуловь дворь 
и парчино село и бльжєщи (Сучава, 1436 Созі. І. 467). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нЬтєдоуловь (1436 Сох/. І, 467); 

яаз. одн. ж. нмтєдулова (1392 Созі. І, 8). 
Пор. *НАТЄДУЛЬ. 
*НЦТИ див. ИНАТЬ. 
Н'бТЬ, НЄТЬ, Н'бТ, НЄТ предик. (13) 1. нема, немає 

(П): а туть нЬть иному чаиковцю ни зємлЬ ролноЬ а ни 
сЬножати (Казимир, п. 1349 Р 3); а пак ли бьі ватама(н) 
албо рАдцА рЬкль аби єго оу еєлй не бнло а во(н) маєть 
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присА<ч>и ажь того чоловіка оу сє(лЬ) нЬть (Галич, 1435 
Р 134); и они рекли: так правда єсть, записьівали сА отцьі 
наши по нєволи, а пЬнАзєй жадньїх за тоє не брали, ани 
пєчати нашєй в того листу нЬт (Луцьк, 1491 АЗ І, 94); 
Колі хто прїчиною оумрє(т) алюбо оутонє(т)... о томи 
нє(т) жадноє жалобьі оу праве (XV ст. ВС 24); А потоми 
Борись мовиль передь нами на князя Костєнтина, ижбьі 
онь боярь нашихь Смоленскихь... земли модно за себе за- 
браль, а сь того намь жадное службьі Н’Ьть (Вільна, 1495 
АЛМ 83); н Ь т ь в Ь д о м а (1) див. *В'2їДОМ'Ь. 

2. (у знач, заперечної частки) не (1): Зємьскьіи пїсари 
во всє(х) зємлА(х) королЬвьства нйшєго... за запи(с) имє- 
ю(т) бра(т) яко пїсари краковьскьіи и соудомирьскьш за 
одноу жалобоу запїсан^ вєньци нєть одинь гро(ш) (XV ст. 
СЯ 43 зв.). 
Див. ще *НЄТОУТЬ. 
! НАШИТО див. *Н^ШТО. 
*Н1іШТО займ. (9) (цсл. нЬчьто) щось, що-небудь: а 

пакли бьт воєвода нЬкоторьіми чАсьг хотЬль нЬшто оучи- 

ни(т) и оуста(т) противу г(с)дрА, кролю влодислава... мнЬ 
с ни(м) не оустати... противу своєго г(с)дрА, кролА пєрвои 
написано(г) (ІДекерів, 1402 Сові. 11, 623); которьі(и) 

комоу нєшто во(з)м (XV ст. ВС 26 зв.); а сє А кнзь фєдко 
нєсвидьскии... визнаваємь... Ако жь Авно бьтло приАтєлємь 
моимь и нєприАтєлємь како єсмь А вЬрнє служиль освА- 
цоному кнА(з) швитрикгаилу противу сторонамь тьімь 
ис которьіми жь вонь нЬшто имЬль чинити (Черняхів, 
1435 Р 132); дали и потвердили єсми... и(х) о(т)нину... 
(текст пошкоджений.— Прим. ред.) имь нєщо (б. м. н., 
1479 ПГВСА) 
ФОРМИ: знах. одн. ньшто, піе$гіо5 (1402 Созі. II, 623; 

1408 Созі. II, 633; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 1434 Созі. II, 
670; 1435 Р 132); нєшто 2 (XV ст. ВС 16, 26 зв.); нєщо 1 
(1479 ПГВСА)\ ! нЬшито 1 (1434 Р 129). 

*НЯГУИ див. Н'БГОИ. 
НЯГОУЛ див. Н'ЙГОУЛ. 
НЯМЦдшї. НЄМЄЦЬЧ 
НАГ див. Н'ЙГЬЬ 
НАГОВЦИ мн. (3) (назва села у Молдавському князівстві): 

гЬмь мьі вндЬвшє єго правоую и вЬрноую службоу до на(с)... 
дали єсмьі єму оу нашєй зємли двЬ сєлЬ, имАнуєма купка... 
и за проутомь нАговци (Сучава, 1429 ДГОБК); а хотарь 
тЬмь сєломь о(т) камєнного броду... до раковцА, а о(т) нА- 
говцовь и о(т) грози... старьімь хотарємь до камєнного 
бродоу (Сучава, 1431 Со5^. І, 317). 

ФОРМИ: наз. нлговци (1429 ДГОБК)] род. н/аговцовь 
(1429 ДГОБК; 1431 Созі. І, 317). 
НАГОЄ див. Н'ЙГОЄ. 
НАГОЄВЬ прикм. (3): и тако(ж) потвєржаємь єму єго 

праваА села... на имЬ дво(р) нижни нАгоєвь, що є(ст) на 
сєрєтЬ, а другоє село, повніше о(т) двора, на имА прьтьноши 
(Сучава, 1453 Соз^. II, 472); и дали єсми єму и потврьдили 
є(г) правовЬрноє вьіслужєнїє, села, на имЬ... хЬчуль и су- 
хьі потоки, що собЬ купили о(т) нєгоєвьі(х) плємєннико(в) 
(Сучава, 1455 Созі. II, 540). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нАгоєвь (1453 Соз^. II, 472); род. одн. 

ч. нЬгоєва (1455 Созі, II, 540); род. мн. нєгоєвьі(х) 
(1455 Созі. 11,540). 
Пор. Н'ЇГОЄ, Н'ЬГОИ. 
НАГОИ див. Н'ЙГОИ. 
НАГША див. Н'БГША. 
НАГЬ див. Н'ЕГЬ1. 
НАКЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при томи бьіли 

свЬтки... кнзь глЬбь нвановичь пани михаило нАкєвичь 
пани нелюби (б. м. н., 1463 ГГЯ). 
ФОРМИ: наз. одн. Н/акєвичь (1463 ГГЯ). 
*НАМЄЦЬ див. НЄМЄЦЬЧ 
*НАНЄВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а при то(м) бьіли 

свЬдци па(н) лєнко староста... па(н) прокопи нАнєви(ч) 
(Зудечів, 1413 Р 83—84); а прї томи бьіли свЬдци па(н) 
лєнко староста зоудєчовскии... па(н) прокопи нАнєви(ч) 
(Зудечів, 1421 Р 96). 
ФОРМИ: наз. одн. н/анєви(ч) (1413 Р 84; 1421 Р 96). 
НАНЧЮЛ див. Н'ЙНЧЮЛ. 
*НАТЄДУЛОВЬ див. Н'ЙТЄДОУЛОВ'Ь. 
*НАТЄДУЛТ> ч (3) (особова назва, молд. нетед «гла¬ 

денький, рівний»): а на то... вЬра жюпана братула нАтє- 
доула вЬра пана станислава єловьского (Сучава, 1393 
Созі. 1, 14); а на то... вЬра братоулова нАтєдоулаи (зіс.— 
Прим, вид.) (б. м. н., бл. 1400 Созі. І, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. н/лтєду(л) (1395 Созі. II, 612); род. 

одн. н/атєдоула 1 (1393 Созі. І. 14); ! нАтєдоулаи 1 (бл. 
1400 Созі. І, 27). 

*НАТИ див. ИНАТЬ. 
*НАТСТВО див. *ЯГЬСТВО. 
*Н АТЬСТВО див *ЯТЬСТВО. 
НЖ див. НО1. 
*НХЖДА ж. (1) {цсл. ноужда) необхідність, потреба: 

а изшє(д)шє о(т) того корене и плЬмєнЬ или сїло^ или 
плЬнєнїєми или б^ди коє^ коє^ (!) нДж(д)єЖ никто да 
нь волєни продаті Я (б. м . н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: ор. одн. нлш(д)єл (1401 ЗКО- 



0 і прийм. (522) ]. (із знак.) (157) А. (при наявності 
керуючого слова) 1. (виражає об'єктні відношення, вказує 
на об'єкт, який конкретизує дію, виражену керуючим сло¬ 
вом) (130) а) (із словами, що виражають адміністративні 
і юридичні поняття) про, за (103): паЬаЬаГ..о газїа^и 
(Луцьк, 1388 2РВ 104); пань вольчко... ис пани ходьковою 
жєною... поєдналисА о села вшитка (Вишня, 1393 Р 52); а о 
цєди(н) и о хмєлєвь, коли нашь г(с)дрь будєть оу своєго 
г(с)дрА... о то(є) имаєть намилвити (!) и обровнати (б. м. н., 
1395 Сові. II, 610); А што есмо того Єська Рабеевича сь Ниса- 
номь смотрели... о стуньбретьі и присудили ему... на Нисане 
колько стуньбретовь (Краків, 1489 РИБ 432); и водьі(н)ски(и) 
тьі(м) св'Ьтко(м) не хотє(л) вєрити, и о то по(з)валисА пє- 
рє(д) нась (Вільна, 1495 ВМЗД)\ оуставлАємь коли(ж) 
боудєть у нашомь дворе пєрє(д) на(с) позвань алюбо прє(д) 
соудьи тогдьі пово(д) алюбо соудья имє(т) ємоу росказать 
виноу за што позвань алюбо имєєть... дати на о(т)повє- 
данїє три нє(д)ли бЖдєть лї о вєлїкоую рє(ч) о дєди(ч)ство 
алюбо о вєлїкьіи пєнєзи... а будєть лї о малоую виноу 
тогдьі на заоутрїє о(т)повєданїє (XV ст. ВС 14 зв.); а о до- 
чєрь єго твои панове изь єго боярьі оуговорьіли, какь єго 
дочєрьі бьіти (б. м. н., 1499 ВО II, 448); 

(повторюється перед уточнюючим членом речення) за 
(3): а сє Азь па(н) петрашь... св-Ьдочю (!) то своимь листомь... 
ижє пришєдь перед мА васко мошєнчичь и позваль коундра- 
та борсничА о границю о вашичиньскоую (Галич, 1401 Р 
65); Мьі... па(н) срімскии... вьізнавами... ижє лопатичь 
ива(н)... ись его братиєю... позвали суть яна б-Ьлєцко(г) 
одЬдину б б-Ьлку (Львів, 1421 Р 93); 

(повторюючись перед уточнюючим членом речення, від¬ 
повідає сучасній безприйменниковій конструкції із знак.) 
(1): та(к) король господарь приказаль камь... а бьіхмо 

вьгЬхали и зємАньї и старьци и розьіхали межи влдкою а 

межи стр’Ьлковии о землю о црквну и л"Ьс (Погоничі, 1422 
Р 97); 

б) (із словами говоріння, відчування, мислення, знання 
і т. ін. та з іменниками, що виражають психічний стан) 
про (19): и гЬжь како велико вєсєлиласА єсть рада кролє(в)- 
ства коли чєрєс (!) поср'Ьдокь вашь то(т)то мистрь о тьш 
тадьінки нашоу оусхот^ль в-Ьдати волю (Брест Куявський, 
1447—І492 ЛДБВ); А о кнАз.А єщє тимира и о братью єго 
мєньшую и о дєтє(х) єго дєлє такожь не вєдаю (б. м. н., 
1484 ЯМ); єстли бьі водьі(н)ски(и) судоу и(х) гани(л), 
тогдьі они хотА(т) сами с ни(м) о то мовити а сво(и) су(д) 

очистити (Вільна, 1495 ВМЗД); єстли пакь ваша мл(с)ть 
з г(с)дрємь наши(м) не запишєтєсА в мироу и в прия(з)ни 
бьгти тогдьі о то та(м) такь сльшіати што(ж) маю(т) тьіе 
люди тАгну(ти) любо на королєвоу землю... або на вашу 

мл(с)ть оу вашоу землю (б. м. н., 1496 ПДВДА); А какь 

боудоуть прьі єго мл(с)ти панове рада...к єго мл(стґ) о вси 
тьшдєла... помислить и... чєрє(з) свои посльї до вашого 

г(с)дра до пна воєводи волоского о(т)кажєть (б. м. н., 1496 
ОПВВД); А о дочку твою и о внука твоєго, твои посли 
твоєй милости шьірєй повєдають (б. м. н., 1498 ВО II, 414); 

в) (із словами зі значенням «захищати, обороняти, від¬ 
стоювати кого або що») про, за (3): и кто бьі ему нєпрїА- 
тєль, тоть и намь нєпрїАтєль, о єго кривди какь и о наши 
кривди за нимь стати (Дольний Торг, 1411 Сові. II, 637— 
638); помагати ємоу намь прозбою и посли, без хитрости, 
и о єго доброє стоАти (Троки, 1442 Сові. II, 719); 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції із 
знах,) (1): Ми Ґеоргїє архїєпископь Соучавскьіи..., Василїє 
єпископь ДолнЬи єпискоупїи... о вьси р-Ьчи вишєписаннїи 
вь вьсАх словАх... кролєви полскому... вьсє модне а нє- 
пороушєнно дрьжати (Гирлов, 1499 ВО II, 425—426). 

2. (виражає означальні відношення) (18) а) (із словами, 
що виражають адміністративні і юридичні поняття) про, 
за (12): право такь нашло алеє па(н) дмитрь данилови(ч) з 
роудьі р-Ьчь свою стратиль о поле и о доубровоу сАхово 
(Зудечів, 1428 Р 111); далєи тьш то исьтьзи листьі мистро- 
вьі... м£ли в соб"Ь таковоую р-Ьчь... ажьбьіхо(м) которьш с 
тьі(м) то мистро(м) хотіли держати тадьінки о єднаньє 
покоя (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ лсадноЬ я 
вТчности з братом моимь... не имТл о д-Ьлницю брата моєго 
(Луцьк, 1475 АЗ І, 69—70); Милостивий королю!... оучини 
ми право сь Камєньчаньї о мои шкоди (б. м. н., 1481 ВО 
II, 365); Какжє тот... боАрин Раман (!) о тьш п^нАзи мАл со 
мною право... и тоую тридцат коп грошей широких правом 
поискал (Друцьк, 1492 А5 III, 23); 

(повторюється перед уточнюючим членом речення) про, 
за (5): Мьі бискупи мацЬи прємьіскии и офапасЬи владика 
прємьіски(и)... чинимьі знаємо... како ко(л) та р-Ьчь межи 
наши(м) г(с)дрмь кролє(м).,. с однои строньї межи панею 
Адвигою отиною... с другої строньї о волость о зал’Ьсиє 
прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70); бЖдєть 
лї... о вєлїкьш пєнєзи о сорокь гривє(н)... тогдьі на 
заоутрїє о(т)повєданїє (XV ст. ВС 14 зв.); биль лео мн’Ь 
о томь судь и зь зятемь его... о тьш люди о Дексеневи- 
чи, а о Гордеевичи (б. м. н., 1498 АЛМ 169); 

б) (з просторовим відтінком, вказує на місцезнаходжен¬ 
ня предмета, відповідає сучасній безприйменниковій кон¬ 
струкції) (1): хто с коимь имєєть гранїцю о лЬ(с) а воидЬ(т) 
чєрє(с) гранїцю оу лє(с) а то(т) єго застанєть має(т) оу 
нєго оузА(т)... сокироу (XV ст. ВС 37). 

3. (виражає кількісні відношення) на (2): за(т)жь чинимо 
сєсь листо о г тисАчи а вашєи мл(с)ти стоить листо о чоти¬ 
ри тисАчи оу насо (Сучава, 1388 5Б 678) 
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Б. (при відсутності керуючого слова) (7) (виражає озна¬ 
чальні відношення) а) (у заголовках деяких параграфів 
статуте) про (6): о ставлєниє правь коли вси права маю(т) 
бьі(т) (XV ст. ВС 10); О свїдЬ(ч)ство прїрожєньт(х) имає(т) 
ли бьі(ти) припоущо(н) (XV ст. ВС 20); 

б) (вказує на явище, зміст якого конкретизується цілим 
реченням) щодо, відносно (чого) (1): а о слоужбоу коли 
на воиноу пооити (!) тогдьі А имаю за пана дробьіша застоу- 
пати докоуль є(с)ми живь (Острог, 1458 ОЖДМ). 

11. (з місц.) (365) А. (при наявності керуючого слова) 
(145) 1. (виражає об'єктні відношення, вказує на предмет> 

який конкретизує дію, виражену керуючим словом) (124) 
а) (із словами, що виражають адміністративнії юридичні 
поняття) про, за (що), в (чому) (64): Тьіе вси села... маегь 
держати господинь богомолець нашь... а за нась... Господа 
Бога молити и о добромь посполитомь... радити и совето- 
вати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР Імм, 3); аіе зезіїіоу пекоіо- 
гуі... о гаШіи сІеБаБ... ЬуІ оЬ^іпеп, іако^уу шаіеГ Ьуіі 
розтуеісгоп ігеша сЬгезІДапу (Луцьк, 1388 ІРЬ 107); а 
кто своєго должника лицє(м) (познал) а оусхочє(т) права 
жадати о своємь долгу, що бьі пошо(л) до братова, та що 
бьі оучинили имь право рА(д)ци брашовстїи на єго должни¬ 
ка (Сучава, 1435 Со5^. II, 692); А комоу сам митрополит не 
имєт право оучинитн, а тот имаєт исправом прєд нами о 
оусем оправити сЬ (Сучава, 1466 ВИ І, 95); ино дє(и) свє(т)- 
чьт(л) о то(м) пєрє(д) ни(м) Мєщанинь смолєнски(и) (Вільна, 
1495 ВК)\ КолисА хто правомь води(т) о границах... тог- 
дьі по(д)коморєи нашь... имєєть прїпоустїть ко (до)свє(т)- 
чєнїю (XV ст. СЯ 42); И ми о том писалц до ключника 
луцкого... аж бьі сА о том доведал (Вільна, 1499 АЛРГ 94); 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції із 
знах.) (3): О дбтєхь хто(ж) не маєть(і) лє(т) розоумоу своєго 
а вєдоуть ихь на соу(д) а (!) о(т)повєданїи дЬдичнє (XV ст. 
ЕС 8); И мьі о томь межи ними досмотрЬвши, и того Мартин- 
ца есмо оправили (Вільна, 1498 АЛМ 159); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменниками на 
із місц. або про із знах.) (2): А потомь ся о томь з Ниса- 
номь Симьшиничомь зьедналь (Краків, 1489 РИБ 431); 
у гпу сЬоііІу о іош г рапотп шагкотп гіесіпаіузіа (Тришин, 
1500 ДПЖН); 
б) (з словами говоріння, відчування, мислення, знання і 

т. ін. та іменниками, що виражають психічний стан) 
про (що) (47): я Любарть Кгедеминовичь... изгадаль есми 
самь о своюй души (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іт, і); тако 
єсмо подлугь приказанья королА нашего господар А вьгЬха- 
ли и зємАньї самборьскьіми и старьци што жь о томь добре 
вЬдають (Погоничі, 1422 Р 97); и да нє имають николи 
оуспоминати илїашєвьі сьіновє о той половинь села... и 
о то(м) вьішєписанномь хотари (Сучава, 1443 Сові. II, 
131 —132); а вьі хотА и сами оть цара о(т)ца моєго... пото- 
мужь присАги хотєли бьіли єстє, нинє пакь сєго годоу по- 
томужь и оть нась о томь дєлє оусказали єстє поправьдє 
пє(р)вє(и) (б. м. н., 1484 ЯМ)\ и мьі тогьдьі, доведавшися 
гораздь о томь, и тому делу конець вчинимь (Краків, 
1487 РИБ 435); ино мьі яко пань хрестяньски(и)... хо- 
чомь о томь мьіслити абьі нє бьіль втискь крєстияньству 
о(т) поганьства (Вільна, 1493 ОПВВ); и имєли єсмо о томь 
много речей ись посльї твоєй милости (б. м. н., 1496 ВИ II, 
401); А також мьі, Стєфан воєвода, до того часоу коли 
оусльїшим о ихани тоурєцком на зємли... панов кроулєв 
оугрьскаго и полского..., тогди им обом... имаєм дати 
вЬдати (Гирлов, 1499 ВО II, 423); 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
дав.) (1): И єлико изрєкЖт вашєи милости от господства 
ми, а вьі о вьсєм вЬроуитє (Дольний Торг, 1475 ВП II, 
336); 

в) (зі словами із значенням «захищати, обороняти, від¬ 
стоювати кого або що») про, за (що) (7): И благословляю 
вашу милость, что-бьі есте о томь опЬканье имЬли, какь 
би иевковь Божая и тоть попь никимь били необидни 

(Холм, 1440 АрхЮЗР іЛЛ, 5); али оу црА имаєть намь 
помагати..., и о всємь нашимь добромь стоАти, какь самь 
о собь (Ясси, 1445 Сові. II, 726); а кто боудє(т) игоумє(н)... 
оу томь монастирю и нє имоут (грижа)ти сА о спасєнїи 
нашємь и о памАти прєдко(в) наши(х), а имь да є(ст) сЖдиа 
богь и свАтьі никола (Поляна, 1448 Сові. II, 366). 

2. (виражає модальні відношення) в, у (кім) (11): а на 

тотьі всЬ рЬчн о гь вьАзуємьісА, тьі(м)то листо(м) (Хо¬ 
тин, 1448 Сові. II, 738); ми Стєфан воєвода... знаменито 
чинимь... ожє прїидоша прЬд нами... попь Григорїє... и 
сь вьсЬми яжє о христЬ братїами (Ясси, 1500 ВП II, 173); 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
ор. або прийменниковим конструкціям із род.г по з дав., 
з із ор.) (2): А оу томжє пак оустал пан Хєрман, о свои доб- 
рои воли (Сучава, 1463 ВП І, 74); Слоуги г на (и)мА Олиза- 
ровичи из вєко(в) слоужать о двоу конє(х) (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 90 зв.). 

3. (виражає об'єктні відношення з відтінком мети) з 
приводу (чого) (5): а Костянтинь мовиль: тьі мя первей 
назвал татемь. И сослался о то на пана Юрія ГлЬбовича... 
и на боярь, которьіхь кь нему о томь словЬ посьілаль 
(Вільна, 1495 АЛМ 83); у тпі зі а ту іот кгуисіа луусіеіа 
іг Ьу патїьпук рапа петігуп Мукіазг гше\ гетіі тоіеу 
рапи Магки у іа о іот оЬзуїаІ рапа петіги (Тришин, 1500 
ДПЖН). 

4. (виражає означальні відношення) від (чого) (1): а тих 
люди варе кто имоут сА селити оу том село, а они да имают 

от нас ... великою слобозию за є лЬт о вьсЬком наше даанїє 
и слоужбь (Сучава, 1466 ВИ І, 95). 

5. (виражає відношення міри і ступеня) в, у (2): (сїа вь) 
сь ... села монастирскаА слободники о вьсємь (Давидове 
село, 1446 Со5^. II, 251); да соуть вьтшєписаннаА села 
монас(тьірю нашємоу) слободникьі о вьсємь (Нямц, 
1454 Сові. II, 517). 

Б. (при відсутності керуючого слова) 1. (виражає озна¬ 
чальні відношення) (220) (у заголовках деяких параграфів 
статутів, відповідає сучасній конструкції з прийменни¬ 
ком про із знах.) (205): О дь(л)нїци докоуль дроугоую 
жєноу поимєть О злодЬє(х) што крадоуть алюбо разбои 
чинА(т) (XV ст. ВС 7 зв.); О опєка(л)нїко(х) которьі(м) 

оумрєть оць и мти (XV ст. ВС 35); О ловоу заєчьємь. О 
ловЖ олєньємь и лосїномь. О паро(б)цо(х) алюбо о жонь- 
ка(х) нєво(л)ньіхь. О братьствє мєстьско(м) и о таварєх (!) 
и(х) што староста имаєть уставить (XV ст. ВС 9 зв.); 

(з пропуском слова, з яким сполучається прийменник) 
(відповідає сучасній конструкції з прийменником про 
із знах.) (5): О каждьі(и) можє(т) имєти рє(ч)ника своєго 
во правЬ (XV ст. ВС 5 зв.); О ніхто нє можєть коупити 
шє(л)тїиства бєзь изволєнїя брата своєго (XV ст. ВС 8); 

(у сполуч. іменника з означенням повторюється перед 
означенням) (відповідає сучасній прийменниковій конструк¬ 
ції з прийм. про із знах.) (1): а тако(ж) о соудья(х) о то 
ро(д)скьі(х) (XV ст. ВС 34). 

2. (виражає об'єктні відношення з означальним відтін¬ 
ком) (вказує на явище, зміст якого конкретизується далі) 
про (що) (7): Раистрь кни(г) прьвьі(х) правьі(х) кролА ка- 
зимєра о оуставлєни(и) пра(в) (XV ст. ВС 5 зв.); ми алєк- 
сандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє єсмьі доконали 
сь радцАми... илвовского мЬста... и оучинили єсми устав- 
ницьтво о митахь (Сучава, 1408 Сові. II, 630); 

(відповідав сучасній безприйменниковій конструкції 
з род.) (2): Благословенне Ісидора, митрополита Киевского 
и всея Руси... о святемь (!) дусЬ... старостамь Холмь- 
скимь и воеводамь (Холм, \400 АрхЮЗР 1 /VI, 5); Коли 
хто оучинитсА опЬкалнїко(м) о нєко(т)рои (!) дЬвцє... а она 
боудЬть го(д) (!),замоужь а о(н) єє нє хочєть видать... ми 
сказоуємь и(ж) такая дЬвка бЬзь волі опЬкальнїка... 
имєєть собь моужа оузА(т) (XV ст. ВС 41 зв.). 
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О 2 ваг. (1) (при емфатичному звертанні) о!: А пань 
ивань мушата рєкь прєдь нами о г(с)нє какь коли не бьтло 
дєсАтиньї а коли б(г)ь дасть спусть будєть и я дамь на 
прч(с)тую б(г)оматрь дєсАтую бочку ис тогоСтава (Луцьк, 
1445 Р 150). 

10 3 (ОТЬ) (1): ОурА(д)нїци соу(д)и коморникьі 
о (!) жало(б) мальі(х) которьіхь то поклодаємь (!) о(т) три- 
цати гнївень (!) ажь нїжє не (имє)ють вЬньци бра(т) памє(т)- 
но(г) одна (!) два гро(ш) (XV ст. СЯ 43—43 зв.). 
Див. ОТЬ 
ЇО 4 <ДО)(1): Ахотар... оть усти лопатнои.*, врЬхомь 

дЬла о (!) исписили (б. м. н., 1500 50 7). 
Див. ДО а. 
!0 5 (А)(1): А коли(ж)... оу правєдлива(г) соу(д) нє иєть(!) 

гнєвь и мЬсца... ани тє(ж) боязнь о (!) правдоу имєєть 
соу(д) како во(г) (!) имєти в роуцє (XV ст. ВС 33 зв.). 
Див. А1. 
ОАНА ч. (85) (особова назва, молд., пор. Ионь) Іван: 

мьі алєксандрь воєвода... ис нашими зємлАньї... на имА 
пань жюржь староста... пань оана дворникь... слюбили 
єсмьі... королеви польскому (Львів, 1407 Со5^. II, 628— 
629); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє 
прїидоша прь(д) нами... наши слоуги, оана ришканоу(л) и 
сестри єго... и продали свою правою о(т)ниноу (Сучава, 
1500 Сові. 5. 233—234). 
ФОРМИ: наз. одн. оана 27 (1407 Сові. II, 629; 1418 Сові. 

I, 127; 1436 Сові. І, 444; 1449 Сові. II, 386; 1452 Со5*. II, 
422; 1482 50 І, 265; 1486 50 І, 289; 1491 Сові. 5. 156; 
1495 50 II, 248; 1500 Со5^. 5. 234 і т. ін.); зам. дав. нашє- 
моу Оана 2 (1487 50 І, 304; 1491 Сові. 5. 156); род. одн. 
оани 26 (1443 Сові. II, 156; 1445 Сові. II, 231; 1453 Сові. II, 
494; 1481 50 І, 249; 1483 50 1, 270, 275; 1484 50 І, 279, 
286; 1499 50 II, 135 і т. ін); оаиьі 8 (1442 Сові. II, 93; 1443 
Сові. II, 145, 180; 1446 Сові. II, 238; 1448 Сові. II, 355; 
О//?, фотокоп. № 10); оань 7 (1442 Со5^. II, 101; 1443 Сові. 
II, 149; ДГСПМН; 1453 Сові. II, 468); ! оанньї 1 (1443 Сові. 
II, 129); дав. одн. оанн 8 (1453 Сові. II, 458; 1471 ДГСМП5; 
1482 50 1, 265; 1484 50 І, 276, 277; 1486 50 І, 290; 1496 
БО II, 92); Оаньї 1 (1470 50 1, 140). 
Див. ще ОАНКА, ОАНЦА, ОАНЧА, ОАНЧОУЛЬ, 

*ОАНЧЬ, ОАНЧЮ, ОАНЬ. 
ОАНИН прикм. (5): А пак оу том також прїндє прАд 

нами... Тома... оуноук Оанин... и продал свою правоую 
отниноу (Ясси, 1497 50 II, 99); а хотар оу поле, царини и 
(с)иножат(и) да имаєт трєтоую част о(т коли)ко ест част 
Оанин а Бьєшєскоула (Сучава, 1499 50 II, 136). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Оанин (1497 50 II, 99); наз. одн. ж. 

Оанина (!499 50 II, 135, 136). 
Пор. ОАНА. 
ОАНКА ч. (13) (особова назва, молд., пор. Ионь): и до¬ 

сталось мьрини, оу єи ча(ст), села... на имЬ шо(л)дЬнїи... и, 
на ла(р)га, гдє би(л) оа(н)ка (Сучава, 1493 Сові. О. 45). 
ФОРМИ: наз. одн. оа(н)ка (1493 Со5^. О. 45). 
Див. ще ОАНА, ОАНЦА, ОАНЧА, ОАНЧОУЛЬ, 

*ОАНЧЬ, ОАНЧЮ, ОАНЬ. 
!ОАННА (ОАНА) див. ОАНЬ. 
ЮАННЬІ (ОАНЬІ) див. ОАНА. 
ОАНЦА ч. (16) (особова назва, молд., пор. Ионь): писа 

оанца грамати(к) оу сочавЬ (Сучава, 1425 Со5^. 1, 174); 
И оу том також прїидоша прАд нами... дочка Оанца Брь- 
лича, и плємєница єи Илка... и продали свою правоую от¬ 
ниноу (Гирлов, 1499 55) II, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. оанца 12 (1425 Сові. І, 174; 1443 Сові. II, 

156; 1447 Сові. II, 289; 1448 5>/Я«А» 491; 1449 Сові. II, 
744; 1464 ВИ І, 84; 1467 Сові. 8. 69; 1475 55> І, 200; 1492 
ВО І, 509); зам. род. дочка (дочци) Оанца 2 (1469 55> І, 
134; 1499 55> II, 153); род. одн. Оанцьі І (1467 ВО І, 119); 
Оан(ц)н 1 (1468 50 І, 130), 
Див. ще ОАНА, ОАНКА, ОАНЧА, ОАНЧОУЛЬ, 

*ОАНЧЬ, ОАНЧЮ, ОАНЬ. 

*ОАНЦОУЛЬ ч. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): хота(р) сто є (!) починьшїи монастирь оу пьнгьрац... 
доль мєждоу таркьоу и бистрин (!) а о(т) толь на рЬцЬ 
оа(н)цоулоуи... до обрьшїє (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 
121—122). 

ФОРМИ: род. одн. молд. оа(н)цоулоуи (1458 МІН. Оос. 
122). 
ОАНЧА, ОАНЧІї ч. (39) (особова назва, молд., пор. 

Ионь): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє 
тоть истинньш слоуга нашь оанча слоужиль намь правою 
и вЬрною слоужбою (Сучава, 1427 Сові. І, 196); мьі стєфа(н) 
воєво(д)а... потврьдили єсми и(м)... села... гдє би(л) жоудє 
оа(н)ча (Сучава, 1491 Сові. О. 36—37). 
ФОРМИ: наз. одн. оанча 17 (1427 Сові. І, 196; 1431 Сові. 

І, 315; 1433 Сові. І, 354; 1434 5>/Я«А» 464; 1435 Сові. І, 
403; 1445 Сові. II, 730; 1448 Сові. II, 342; 1458 50 1, 6; 
1487 50 І, 306; 1491 Сові. О. 36 і т. ін.); оаичь 2 (1448 
Сові. II, 342; 1449 Сові. II, 386); род. одн. оанчи (1435 Сові. 
І, 403; 1441 Со5^. II, 138; 1443 Сові. II, 120, 145, 149, 156; 
1445 Сові. 11,212,218,226; 1446 Сові. 11,238; 1479 5АМ61); 
дав. одн. Оанчи 1 (1487 50 І, 306); оаичь 1 (1432 Сові. І, 
327). 
Див. ще ОАНА, ОАНКА, ОАНЦА, ОАНЧОУЛЬ, 

*ОАНЧЬ, ОАНЧЮ, ОАНЬ. 
* ОАНЧИНЬ прикм. (2): СлоузЬ нашємоу, михоулоу 

пожароу, да є(ст) село, на имЬ богдьнєщїи, и половина о(т) 
оа(н)чиноу жоудєчїю (Сучава, 1491 Со5^. О. 37). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. оа(н)чиноу (1491 Сові. О 37). 
Пор. ОАНЧА. 
ОАНЧОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. Ионь): 

а оу то(м) сели дєсАть хьіжь татарскьі(х), на имА мамаи сь 
своими дЬтми... и оанчоуль сь дЬтми (Сучава, 1435—1436 
Сові. І, 494). 
ФОРМИ: наз. одн. оанчоуль (1435—1436 Со5*. 1, 494). 
Див. ще ОАНА., ОАНКА, ОАНЦА, ОАНЧА, *ОАНЧЬ, 

ОАНЧЮ, ОАНЬ. 
*ОАНЧЬ ч. (13) (особова назва, молд., пор. Ионь): а 

мьі єсмьі жал овали наши слоугьі, балотоу и оанча и дали 
єсмьі имь тоє село тамрьташи(н)ци (Сучава, 1432 Со5*. 
І, 327); а на то є(ст)... вЬра пана оанча логоОєта (Сучава, 
1446 Сові. II, 270). 
ФОРМИ: род. одн. оанча (1442 Сові. II, 101; 1443 ВАМ 

41; ПГСММ\ 1446 Сові. II, 241, 270); дав. одн. оанчєви 
(1434 ДГСММ; 1436 Сові. І, 445, 474; ВАМ ЗО, 34; 1437 
Сові. І, 516; МіН. 203); знах. одн. оанча (1432 Со5^. І, 327). 
Див. ще ОАНА, ОАНКА, ОАНЦА, ОАНЧА, ОАНЧОУЛЬ, 

ОАНЧЮ, ОАНЬ. 
ОАНЧІї див. ОАНЧА. 
ОАНЧЮ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., пор. Ионь): 

мьі стєфа(н) воєво(д)а... дали и потврьдили єсми и(м)... се¬ 
ла... на имЬ ськоуянїи и вишє могили, гдє би(л) жоудє 
оанчю (Сучава, 1491 Сові. О. 37). 
Див. ще ОАНА, ОАНКА, ОАНЦА, ОАНЧА, ОАНЧОУЛЬ, 

*ОАНЧЬ, ОАНЬ. 
ОАНЬ ч. (56) (особова назва, молд., пор. Ионь) Іван: 

(а на) то вЬра моА... и вЬра пана оана дворника (Сучава, 
1407 Сові. І, 56); и оу том також прїидоша прАд намьі... 
сьінь Оана Бьєшєскоула... и продали свою правоую отни¬ 
ноу (Сучава, 1499 ВЬ II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. Оань (1445 Сові. II, 226; 1484 ВИ І, 

276); род. одн. Оана 51 (1407 Сох^. І, 57; 1409 437; 
1415 Со5^. І, 122; 1441 Со5^. II, 138; 1445 Сові. II, 231; 1448 
Сові. II, 359; 1454 Сові. II, 509; 1469 55> І, 134; 1495 50 II, 
248; 1499 ВО II, 135 і т. ін.); 1 оанна 1 (1409 Сові. 1, 65); 
! она 1(1414 Сові. І, \ \\)\знах. одн. оана (1453 Со5^ 11, 458) 
Див. ще ОАНА, ОАНКА, ОАНЦА, ОАНЧА, ОАН¬ 

ЧОУЛЬ, ОАНЧЮ, *ОАНЧЬ. 
*ОАРБИКОВЬ прикм. (6): а мн такождєрє и от нас єсмо 

дали и потвердили Станци тоє прЬдрєчєное село Доброу- 
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лєщїи, на обьршїє ОарбиковЬ (Сучава, 1480 Я^ І, 244)*, 
А хотар томо(у)... село (!) на оустиє Оарбиковє, вишнєА 
част, от потока горЬ, да єст починшє от нижнєи страноу 
от оустиє от Арбиковє (Сучава, 1491 ВО І, 472). 
ФОРМИ: наз. одн. с. Арбиковє (1491 ВО І, 472); місц. 

одн. с. на Оарбиковє 3 (1491 ВИ 1, 472, 473); на ОарбиковЬ 2 
(1480 БО 1, 244). 
ОБА числ., зб. (95) (і той, і другий) обидва, оба (75): 

ажє єго не можємь добьіти можємь єго иска (!) сь обою 
сторону (б, м. н., 1352 Р 6); тогдЬ єсмо вьісльїшали (так.— 
Прим. вид.) рЬчь обою зо обоу сторону и прибкову и воит- 
кову (Львів, 1412 Р 81); даємь вашєи мл(с)ти виданїе, ажє 
мьі и с нашими братомь, стєфано(м) воєводою... помирили 
св есми... а вашєи мл(с)ти... имаємь оба слоужити вЬрно 
(Сучава, 1435 Со5/. II, 682); і ро^уесШ паш пашезпік игис- 
кі... вгїог беу їщи гетіи сіеггуі піпі .їако^у Отіеіечуісг, а 
гігиЬиіи гетіи іег скггуі ... а петогеі беу зІигЬу розіи- 
іуіу зроїпа г іусЬ оЬоісЬ гет! (Луцьк, 1478 АрхЮЗР 
4/1, 8); а тако(ж) о(т) обою стороноу бьтвають нє(до)ста(т)кьі 
вєлїкьіи (XV ст. ЯС 28); и ми тьі(х) прьівилєю(в) на обє 

сторонє вислоухали и свєдєцьтва пна воєводина а пана 
юрьєва (Вільна, 1499 ЯФ); 

(кожний з двох парних предметів) обидва, оба (20): сє я 

кнАзь юрїа холмьскии... придали єсмо к цркви бжои 

прєч(с)тои бгомтри... села... з обєма береги обаполь бугу 
(Холм, 1376 Р 22); А тєрнаву рику имивши с убою стороною 
оли же до верха рЬки тоВ и полА всА што суть по рВцВ той 
и все то што коли кнАжЬнья пустинь с убою сторону 
(Бохур, 5377 Р 24); И мьі... дали єсмо ємоу Село липоую... 
с обЬма бєрги (1) (Луцьк, 1451 Р 158—159); Про (т)о... И 
си(м) Лгісто(м) моимь Надаю... Городище... (в)сєю зє(м)лєю 
на(д) рєкою роусавою по обохь сторонахь тоє рєки зємлА 
Лежача А (Прилуки, 1459 Р 171); а ми такождєрє и от нас 
єсмо єи дали... село... и сь млином по обь сторони потока 
(Сучава, 1494 ВИ II, 32). 
ФОРМИ: наз. ч. оба (1419 Р 91; 1435 Сові. II, 682; 1481 

ЯЛ 1, 249; 1495 ЯЛ І, 89; XV ст. ВС 20; 1499 ЯЛ II, 423); 
род. ч. обою 1 (1412 Р 81); дав. ч* обомь (1443 Сові. II, 144; 
1499 ЯЛ II, 155, 423); знах. ч. оба (1431 Сові. І, 317; 1439 
Сові. II, 41; 1445 Сові. II, 211; 1453 Сові. II, 458; 1456 Сові. 
II, 569; 1462 Сові. Л. 10; 1481 БО 1, 249; 1482 ЯЛ І, 265, 
266); зам. знах. ж. оба жоудєчїи (жудєчїилє), час¬ 
ти (1436 Сові, І, 467; 1487 ЯЛ І, 306; 1488 ЯЛ І, 356, 
362); ор. ч. обома 1 (1446 Сові. II, 247); обєма 1 (1376 Р 22); 
обьма 1 (1451 Р 159); місц. ч. по обои(х) (1428 Сові. 1, 233); 
знах. с. обь 1 (1459 ЯЛ І,®27); оба 1 (1488 ЯЛ І, 356); род. 
ж. обою 6 (1352 Р 6; 1377 Р 24; 1413 Р 83; 1421 Р 96; 1430 Р 
116; XV ст. ВС 28); убою 1 (1377 Р 24); обоу 6 (1412 Р 81; 
1435 Сові. II, 679; 1482 АЗ І, 79; 1490 Пам.)\ обох 5 (1467 
ЯЛ 11,297; 1499 ЯЛІІ, 419, 424, 425); обу(х) 3 (1457 Сові. 
II, 810); оЬоісЬ 1(1478 АрхЮЗР 4/1, 8); зам. знах. по обою 
(!) стррони 2 (1458 М Иг. О ос. 122); знах. ж. обь, об А ЗО 
(1431 С05/.І, 317; 1436 Л/Д«А» 168; 1439 Со5/. II, 41; 1442 
Сові. II, 93; 1448 Со5*. II, 342; 1457 Сові. II, 810; 1482 АЗ І, 
79; 1488 ЯЛ І, 362; 1490 ЯЛ І, 384; 1494 ЯЛ І, 32 і т. їн.); 
обє 2 (1496 ПДВКА 61; 1499 ЯФ); зам. знах. ч. обь, об А 
коутьі (коутовє) 3 (1439 Сові. II, 41; 1490 ЯЛ 1, 434); місц. 
ж. по обохь П459 Р 171). 
Див. ще ОБАДВА. 
ОБАДВА числ., зб. (8) (і той, і другий) обидва, оба: 

Тег іезііїЬу... ЬуіЬу рогчуап к зисіи, регхууі і йгиЬіі гаг пе 
ргізгої Ьу, таіеГ гарІаШі ^уіпи га оЬаскуа гагу (Луцьк, 
1388 ЕРЬ 105); а пак тоти дви привилии... а аз господство 
ми єщє єсмь дал обидви оу роукн молебникоу нашємоу кир 
Паисїє (Сучава, 1488 ЯЛ І, 348); и я подлугь листу гдрско- 
го обедвЬ тьіе нивки отехаль к цркви Бжїей (Київ, 1491 
АрхЮЗР 8/ІУ, 158); а коли бьі обадва змерли... то тое 
село Осекрово на нась прийти будеть (Троки, 1498 ГВКОО). 

ФОРМИ: наз. ч. обадва (1498 ГВДОО)\ знах. ч. обадва 
(1388 ЕР Б 105; 1463 А З І, 55); род. ж. обоу двоухь (1459 Р 
171); знах. ж. обидви 2 (1488 ЯЛ І, 347, 348); обедвь 1 
(1491 АрхЮЗР 8/1V. 158); знах.с. обь двь 1 (1429 С05/. 
1,269). 
Див. ще ОБА. 
*ОБАДИТИ дівсл. док. (11) (цсл. обадити) (кого о 

що, о чім) звинуватити, обвинуватити (кого в чому): міл 
оуставлАємь коли хто ко(г) о моужєбоиство оба(ди)ть а 
виньї головьноє собЬ добьіваєть а вь три лЬта кь праву 
нє прїводи(л) а по трєхь лєтЬ(х) на самомь изостанє(т) тая 
вина головнаА (XV ст. ЯС 33); Коли(ж) хто на соудь бЖдЬ(т) 
о злодЬиство алюбо о разбои обажєнь а єстли што(ж) с 
ни(м) живєть во одномь сєлЬ... то(т) которьі(и) єго обади(л) 
а на нєго пото(м) нє конаєть а пото(м) хотАбьі хотєль на 
нєго конати тогдьі оужє нє имаєть мЬсца жалобьі (XV ст. 
ЯС32зв.); Коли(ж)... оумьісль и злость и(х) є(ст) на то 
какь би христїяньство обажїли є(ет) сА на(м) за по(до)бно 
вїдЬло штоби нї одньш... нашомоу хрїстїанинЖ пЬнєзєи бьі 
нє дова(л) (!) (XV ст. ВС 39—39 зв). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. обади(л) (XV ст. ВС 32 зв.); 

майб. З ос. одн. оба(дн)ть (XV ст. ЯС 33); баж.-ум. сп. 
З ос. мн. би обажїли (XV ст. ЯС 39, 39 зв.); теп. пас. З ос. 
мн. обажєньї (XV ст. ЯС 24); майб. пас. З ос. одн. ч. будеть 
обажєнь З (XV ст. ЯС 8, 8 зв., 32 зв., 36 зв., 38 зв.); бу- 
дєть... ! оважон 1 (XV ст. ЯС 26 зв.). 

*ОБАПОЛНИИ прикм. (1) (стч. оЬароІпу, стп. оЬо- 
роїпу) (який перебуває, проживає з обох сторін чого) обо¬ 
пільний: а то свЬдомо зємАномь самборьскимь и старьцє (!) 
самборьскьі(м) и всЬмь обаполнимь (Погоничі, 1422 Р 97). 
ФОРМИ: дав. мн. обаполнимь (1422 Р 97). 
*ОБАПОЛБ1 прися. (1) (стч. оЬарої, стп. оЬарб!) 

(з обох сторін) обопільно: а нє боудє(т) ли обапо(л) зна¬ 
мена знаменитая тогдьі повода прїпоустїть и свЬтьки до 
освєчєнїю гранїци (XV ст. СЯ 42). 
ОБАПОЛЬ 2 прийм. (4) [стч. оЬароі, стп. оЬарої) з 

обох сторін, по обидві сторони: сє я кнАзь юріа холмь- 

скии... придали єсмо к цркви бжои... села... обаполь бугу 
(Холм, 1375 Р 22); Про то ми Александрь... ведомо чини¬ 
мо... Ижь... Нашими Городенскимь... позволяемь... оба¬ 
поль улици... тиломь тьіе пляци до домовь церковнихь 
и дому Ивановского (Луцьк, 1389 РЕА 26—27); коли(ж) 
обапо(л) єзєра лю(ди) жївоуть ижь во(лно) имь риба ло¬ 
вить (XV ст. ЯС 10 зв.). 
ОБАРИНЦИ, ОБАРИНЦЬІ мн. (3) (назва села у Волин¬ 

ській землі) Обаринці: кн(А)зю Василью осталсА город 
Збараж, а к тому села: Янковци, Обаринцьі (Луцьк, 1463 
АЗ І, 54); Кн(А)зю СємЬну Избаразкому... достал сА 
Ивановь... а Обаринци (Вишневець, 1482 АЗ І, 80). 
ФОРМИ: наз. Обаринци 2 (1473 АрхЮЗР 8/і^ 102; 

1482 АЗ І, 80); Обаринци 1 (1463 АЗ I, 54). 
*ОБАРИЦКИЙ прикм. (1): Я Василєй Волчкович из 

братом своим Лвомь... вьізнаваєм... штож продали єсмо 
кн(А)зю Костєнтину... Острозскомоу... землю пустовь- 
скую обарицкую (Ставків, 1491 АЗ І, 96—97). 
ФОРМИ: знах. одн. ж- обарицкую (1491 АЗ І, 97). 
Пор. ОБАРИНЦИ. 
ОБАРОВБ, ОБАРОВ ч. (2) (назва села у Волинській 

землі) Обарів: а кн(А)зю Солтану оу лоуцком повЬтє го- 
родокь Двор а села: Караєвичи, Обаров (Луцьк, 1463 А5 
І, 55); достали сА дєвєрю моємоу... Городокь, а к двору 
присєлки и селища: Ьєгонь... Обаровь (Манів, 1478 АЗ І, 
76). 
ФОРМИ: наз. одн. Обаровь, Обаров (1463 АЗ І, 55; 

1478 АЗ І, 76). 
*ОБВЄЗАНА див. ^ОБВЄЗАНН'Ї. 
*ОБВЄЗАНН*їБ с. (2) 1. обов’язок (1): диль которои 

рЬчи ми... визнавами... прАз обвєзаннЬ присАгьі нашои 
и з дотькнємємь свАтого хреста и прАз єгоцЬлованє бити 
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повиннії... коу дєржаню зоуполна чести и в'Ьри нашєи 
(Сучава, 1462 ВВ II, 284). 

2. договірне зобов’язання (1): А далєи слюбоуєм, иж 
вьсЬ посполито и особ листи и записні и обвєзанА и твер¬ 
досте речених прєдков наших... с полностию здержим и 
заховамо (Сучава, 1462 ВВ II, 285). 
ФОРМИ: знах. одн. обвєзаннЬ (1462 ВИ II, 284); знах. 

мн. обвєзанА (1462 Ви II, 285). 
Пор. *ОБВЄЗАТИ. 
*ОБВЄЗАТИ діесл. док. (1) (к чому) зобов’язати (до 

чого): дилЬ которои р*Ьчи мн... внзнавамьі... на єго осв'Ьцє- 
иости... прАз обвєзанн'ЬприсАгн нашои... бнти повинни и 
обвєзаноу коу дєржаню зоуполна чести и в"Ьрн нашєи 
(Сучава, 1462 ВВ II, 284). 
ФОРМИ: інф. пас. бьіти... обвєзаноу (1462 ВИ II, 284). 
Див. ще *ВЬАЗОВАТИ СА, ЗАВ'ЯЗАТИ, ^ЗАВ'бЗОВА- 

ТИ, *ЗАВ*ЯЗОВАТИ СА, *ЗАВАЗАТИ СА, *ЗАОБВАЗА- 
ТИ, *ОБВ^ЗОВАТИ, *ОБОВАЗАТИ СА, *ОБАЗОВАТИ 
СА. 

*ОБВЄЗАТИ СЯ див. *ОБОВАЗАТИ СА. 
*ОБВЄСТИ діесл. док. (1) визначити межі, границі зе¬ 

мельного володіння: И мн видєчи рєчь справєдливоую, 
кграни самнє по рєкоу Зєлвоу и пани НацоваА ниАкого до- 
водоу слоушного не дала казали єсмо свєтком присАгноу- 
ти, они обвели от Бєрєзоє (!) к Бережкам к мостоу и кь 
ЗьблАномь (Лукониця, 1478 А5 III, 17). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. обвєлн (1478 АЗ III, 17). 
*ОБВИНИТИ діесл. док. (6) (кого, кого о що і без 

додатка) закинути (кому що), звинуватити, обвинуватити 
(кого в чому): іезіІіЬу пекоіогуі-.. о гаШїи (іеііаіі сЬгезГ іап- 
$коЬо, сгегег сЬгезі’іапіпа ЬуІ оЬиппеп, іакои^уі та]еГ 
Ьуіі р05^е1с20п Ігеша сЬгезі’іапу (Луцьк, 1388 2РЬ 107); 
колик(о) сА пригодить ижь поидєгь к(то) за сво'Ьмь зло- 
дЬємь горАчи(м) пнто(м) а гдє приидє(т) за ни(м) до к(о)- 
торого села а которого чоло(в-Ьк)а обвини (т) злодЬА своєго 
оу (сєл'Ь) тогдн право ему маєт(ь бьіти) (Галич, 1435 Р 
134); а коли кого обвинА(т), оу нашєи зємли, того имаємь 
поставити, ку праву (Серет, 1445 Сові. II, 729); И мн того 
осмотр-Ьвшо (!) кн(А)зА Сємєна оправили, а кн(А)зА Ми¬ 
хайла обвинили (Луцьк, 1475 А З І, 70). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. обвинили (1475 АЗ І, 70); 

майб. З ос. одн. обвини(т) (1435 Р 134); 3 ос. мн. обвинм(т) 
(1445 Сові. II, 729); інф. пас. Ьуїі оЬтеіпепу (1388 ІРЬ 107); 
баж.-ум. сп. пас. З ос. одн. ч. іекШЬу... Ьуі оЬтеіпеп (1388 
ХРЬ 107); дІєприкм. пас. мин. наз. одн. ч. обвинєньїи (1435 
Р 134). 

*ОБВгЙЗОВАТИ діесл. недок. (!) (кого робити що) 
зобов’язувати: А на то оуси нам'Ьсткн наши и потомь боу- 
доущїи на в-Ькьі в'Ькомь обвьзоуємь тимь то листомь на¬ 
шими дрьжати (Львів, 1436 Со5^. II 702). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. обвізоуємь (1436 Сові. II, 

702). 
Див. ще *ВЬАЗОВАТИ СА, ЗАВ'ЯЗАТИ, *ЗАВ^ЗОВА- 

ТИ, *ЗАВ'ЙЗОВАТИ СА, *ЗАВАЗАТИ СА, *ЗАОБВАЗА- 
ТИ, *ОБВЄЗАТИ, *ОБОВАЗАТИ СА, *ОБАЗОВАТИ СА. 
ОБВ'ЯСТИТИ діесл. док. (1) (що) повідомити, сповісти¬ 

ти, оголосити (про що): на инши час подобнн имаєт єго 
милость ден и м'Ьсцє отложити ... а то зособна вьш'Ьнивши, 
иж корол... имаєт... тот ден и м'Ьсцє двома алибо трєма 
ьгЬсАцьма обв'Ьстити (Сучава, 1462 ВВ II, 285). 
ФОРМИ: інф. обвіїСтити (1462 ВВ II, 285). 
*ОБЄЗДЬ див. *ОБТ»гЯЗДТ>. 
ОБЄЛ, ОБЯЛЬ, ВОБЄЛ присл. (3) (стч. оЬеІ, стп. 

оЬе!) у цілковиту власність, цілком, повністю, зовсім: 
Я Гринко Болобань вьізнаваю... штожь продаль есми имЬ- 
не своє ... пану Федку Юнковичу обьль ввчно и непоруш¬ 
но (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); Продал есми 
зо всимь на все как есми самь дєржал обєл вєчно и непо¬ 
рушно (Володимир, 1475 АЗ І, 72); А продали єсмо то Єго 
Милосте вобєл вєчно (Друцьк, 1492 А З III, 23). 

ОБЄРНУТИ, ОБЄРЬНУТИ діесл. док. (20) 1. (що к чо¬ 
му, на що, подлуг чого) (собі на користь) обернути (що) 
(15): Волень то онь продати... и кь своєму вжиточному и 
ліпшому обернути (Люблін, 1410 АкВАД XI, 5); волє(н) 
продати и... на свои л'Ьпшии пожитки обернути (Снятии, 
1424 Р 100); Волєн пан Оножко тоє имєнє Дажєв... прода¬ 
ти... и к своєму лєпьшому пожитку обернути (Володимир, 
1475 АЗ І, 72); волє(н) па(н) василєи... тоє по(д)ворьє прода- 
(тн)... и коу своємоу л'Ьпшомоу є(г) обєрноути (Луцьк, 
1490 ЗХП 136); Волень онь то отдати... и кь своєму 
вжнточному о бер ьн у ти (Вільна, 1499 РИБ 777); Волень 
онь то продати... и кь своєму ліпшому и вжиточному 
обернути (Краків, 1500 АЛМ І, 59). 

2. (що) розпорядитися (чим) (2): а так то справил иж она 
волна по своемь животе тьіє имєнА отдати тому, кому 
хочєт и обернути ижє подлуг своєй воли (Луцьк, 1487 АЗ 
І, 240). 

3. (про зміну напрямку) повернути, звернути (2): а хо- 
тарь... є(ст)... на сто(л)пь... а о(т) тол'Ь обєрнєть попєрєкь 
чєрє(с) долиноу (Вільна, 1493 ОПВВ); 
обєрьнути лица (к чому) (1) звернути увагу 

(на що): ино за то даль вашо(и) мл(с)ти просить абьі вша 

(!) мл(с)ть просили братью... и пакь другий вашоє мл(с)ти 
прьіятєли... абьі вси обєрьнули лица своєго к поганьству... 
ачє(и) да(л) бьі богь тобьі не загибло хрєстияньство мєжьі 

вашоє мл(с)ти днєхь (Вільна, 1493 ПОСВВ). 
ФОРМИ: інф. обернути, обернути, обєрьнути (1410 

АкВАК XI, 5; 1424 Р 100; 1448 Р 148; 1466 АЗ І, 62; 
1475 АЗ І, 72; 1487 АЗ І, 239; 1491 АЗ І, 97; 1492 АЗ III, 
24; 1497 АЗ І, 112; 1500 АЛМ І, 59 і т. ін.); майб. З ос. 
одн. обериеть, обєриє(т) (1493 ОПВВ); баж.-ум. сп. 
З ос. мн. абьі... обєрьнули (1493 ПОСВВ). 
Див. ще ВЕРНУТИ 2, ОБОРОТИТИ 1, 2, ОБРОТИТИ, 

ПОВЄРНОУТИ 1, З, ПРИВЄРНУТИ 1, 3. 
*ОБЄРТАТИ діесл. недок. (1) О н и во што 

обертати (що) (1) оголошувати недійсним, скасовува¬ 
ти: прото(ж), ми... схюбоує(м) (!)... ачбьі єсмо... записи 
с которьі(м) коли члонко(м) оучинили которьіАбьі проти (в)... 
королеви, и короупЬ єго, а любо би могли бити тотьі всА 
оуморьАємь тьі(м)то листо(м) и ни во што обєртає(м) (Хо¬ 
тин, 1448 Сові. II, 734). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. обертае(м) (1448 Сові. II, 734). 
Див. ще *ОБОРОЧАТИ. 
*ОБЄРШЇЄ див. ОБРЬШЇЄ. 
ОБЕРЬНУТИ див. ОБЄРНУТИ. 
*ОБЄЦАТИ див. ^ЮБ'ЯЦАТИ. 
*ОБЄЦ'ЯТИ див. *ОБ^ЦАТИ. 
*ОБЄ111Ч'ЯТИ див. *ОБЄЩАТИ. 
* ОБЄЩАТИ діесл. док. (2) (цсл. об^штати) (чому що, 

кому на що) пообіцяти, дати обітницю, зобов’язатися (зро¬ 
бити що): и що би не имали жа(д)ного дила до хотарь мо- 
насти(р)ского... ни сами дєсЬтници... заноу(ж) тоту де¬ 

сяти ну есми об'Ьшч'Ьлї и дали стомоу маиастирю (Сучава, 
1463 Сові. 3. 45); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє слоубоуєм... и обєщахомь... кролєв'Ь полскомоу... на 
то... абихом сЬ сь его... милость видЬли и голдовали (Но¬ 
вий Град, 1479 ВВ II, 351). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. мн. обєщахомь (1479 ВВ II, 351); 

перф. 1 ос. мн. єсми обєшчілї (1463 Со5^. 5. 45). 
Див. ще *ОБИЦОВАТИ, *ОБИЦОВАТИ СА, ^ОБ'ЯЦАТИ, 

*ОБ'ЯЧЮВАТИ, *ОБгЯЧАТИ СА, *ОБ'ЯЩЄВАТИ, 
*ОБАЩАТИ СА. 

*ОБЖАЛОВАННЬ1И дієприкм. (1) звинувачений, обви¬ 
нувачений: Коли боудєть хто о злодійство ожаловань 
оуставлАємь ижє в го(д) того обжалованнаго имаєть модь 
кь правоу позва(т) (XV ст. ВС 18). 
ФОРМИ: пас. мин. род. одн. ч. обжалованнаго (XV ст- 

ВС 18). 

5* 
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Див. ще *ОЖАЛОВАТИ. 
*ОБИДА ж. (3) кривда: сЬоііаЬ рак іу сЬоііеІ регеші- 

гуіа іоЬо бЗхшІгукЬауІот, по шу ІеЬе к іоти пе ргуриз- 
їут а іусЬ оЬі<І пікак пе тогет па $еЬе роїоіуіу, $гїо- 
ЬусЬшо іт пе тзіуіі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
140): Пишемь вашей милости, ижь биль намь чоломь 
попь Бавила... а сказнваеть, что же дей обидь чиниться 
ему вельми много (Холм, 1440 АрхЮЗР і/УІ, 5), 
ФОРМИ: род, мн. обидь, оЬісІ (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

140; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ОБИДЄ (?) (1): (ино) мьі видЬвши их доброи воли... мьі 

так(ождєрє и от нас есмьі) дали... слоуги наши доум(а 
покшєскоул и мани тоа прАдрєчєноє сєл)ищє на исписали 
дно и обидє лопатна до оусти лопатнои (б. м. н., 1500 50 7). 

*ОБИДЕНо прикм. (1) скривджений: И благословлю 
вашу милость, чтобьі есте о томь опЬканье имЬли, какь бьі 
церковь Божая и тоть попь никимь бьіли необидньї (Холм, 
1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: паз. мн. обндньї (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ОБИДЕТИ дієсл. док. (4) (кого, що) скривдити, покрив¬ 

дити: а намь сущимь православньїмь християномь Ляхомь 
и Руси достоять исполняти Божия церкви и ихь свещень- 
никовь, а не обидетн (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: інф. обидети (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); майб, 

З ос. одн. обидить (1440 АрхЮЗР 1/УІ,5); дієприкм. пас, 
мин. наз. одн. ч. обижень (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 

‘ОБИРАНЬЄ с. (1) О Дати на обираньє 
див. ДАТИ 4. 
ФОРМИ: знах. одн. обираньє (1475 ,45 І, 70). 
‘ОБИРАТИ дієсл. недок. (1) (що в кого) (плоди з фрук¬ 

тових дерев) зривати, обривати: Пишемь вашей милости, 
ижь биль намь чоломь попь Бавила... а сказьіваеть, что 
же... садь лей церковний у него обирають (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. обирають (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
‘ОБИРШЇЄ див. ОБРЬШГЄ. 
‘ОБИТЕЛЬ див. ‘ОБИТЕЛЬ. 
‘ОБИТЕЛЬ ж. (7) (цса. 'обигЬль) 1. монастир (6): а 

пи(с)на вь кїевЬ вь обигЬлн црьсгЬи вь печер ьско(м) мона¬ 
стир и (Київ, 1446 Р 155); См'Ьрєнїн архимандрнт Иоасафь, 
игоумен ч(ь)стнЬи обитЬли Поутєнскои, и вьсЬ братство... 
сьтворихом и о том слюбихом твоєи милости (Путна, 
1476 БО І, 217); Іо Стєфа(н) воєво(д)... оу краси гро (б) 
своєи прЬдЬдици кнАжни анастасїі їаже даде коцма(н) 
обитЬли сєи (б. м. н., 1497 ОС 8). 

2. притулок, захисток, приют (1): Тьіе вси села... маеть 
держати господинь богомолець... а всими церквями и ихь 
свесченьниками, нищихь обителми, болницами, стран- 
иоприемницами радити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/УІ, 3). 
ФОРМИ: дав. одн. обитЬли (1462 ЄО І, 70: 1476 ВИ І, 

211, 217: 1497 ОС 8); місц. одн. вь обитЬли 1 (1446 Р 155); 
обїть(л) 1 (1458 МІН. Оос. 121); ор. мн. обителми (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

*ОБИЦОВАШЄ с. (2) (стп. оЬіесо^апіе) обітниця, 
урочиста обіцянка: а мьі такЬ жь оурозумЬвши єго такое 
об'Ьцованьє и слюбьі а познавши ижь... стєфань воєвода 
помочи и радьі напротиву намь... не чиниль... про то жь 
єго со всЬми по(д)данньіми... правого чиними (Ланчиця, 
1433 Р 121); колижь... илїашь воєвода... кролю по(л)ско- 
моу... присЬгьі... є(ст) оучини(л)... и на їнньшєє (1) оби- 
цованїє... сь обьвАзаль мн такожє... обицоуємь-.. тоть... 
голдь... ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701). 
ФОРМИ: знах. одн. обьцованьє 1 (1433 Р 121); обицованїє 

1 (1436 Сові. II, 701). 
Див. ще * ОБІТНИЦЯ 
Пор. ‘ОБИЦОВАТИ. 
*ОЬйЦовАгИ дієсл. недок. (2) (стп. оЬіесо^ас) (кому 

що) давати обітницю, зобов’язуватися (робити що): оби¬ 
цоуємь и слюбоуємь при чти и при вєри... вирносгь по- 

винноую... короуни королєвства полского... ховати (Львів, 
1436 Сові. II, 701—702); а такь мн... его ... прняли есмо, 
яко человЬка зацного... которому... надаємо волности... 
обіцуючи ему... и опатренье вшелякое (Луцьк, 1438 Р 
140); а мьі кролеви... слюбуємь и обЬцуєми... ижє имаєми 
попо(л)ннтн и держати подлу(г) того нашего листу (Бир- 
лад, 1439 Сові. II, 714). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. обьцуеми 1 (1439 Сові. II, 714); 

обицоуємь 1 (1436 Сові. II, 701); дієприсл. одноч. обьцую- 
чи (1436 Сові. II, 698; 1438 Р 140). 
Див. ще *ОБЄЩАТИ, *ОБИЦОВАТИ СА, ‘ОБІДАТИ, 

*ОБФЧЮВАТИ, *ОБ*ЧАТИ СА, ‘ОБ'ЕЩЄВАТИ, *ОБА- 
ЩАТИ СА. 

‘ОБИЦОВАТИ СА дієсл. недок. (1) (стп. оЬіесо^ас) 
(кому) давати обітницю, зобов’язуватися (робити що): 
Я илїа воєвода... присЬгаю и обицоую сА, вЬрно... осви- 
чєности вашей, корони кролєвства вашєго по(л)скои... сь 
вьсЬми землями и лю(д)ми моими вироу ч(с)тоую и ВЬ- 
рєиь хочю бьіти (Львів, 1436, Сові. II, 638). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. обицоую сл (1436 Сові. II, 638). 
Див. ще ‘ОБЄЩАТИ, ‘ОБИЦОВАТИ, ‘ОБ'ЕЦАТИ, 

*ОБ1іЧЮВАТИ, ‘ОБ'ЙЧАТИ СА, ‘ОБ'ШЄВАТИ, *ОБА- 
ЩАТИ СА. 

‘ОБИЧАИ див. ОБЬІЧАИ. 
ОБИЧНО присл. (2) за звичаєм, за обичаєм: и но ми сь 

нашими болЬри искахом... и чїнїхомь хотарь и бранїщє 

егЬи бьі(с)трїчєскон монастирю како е(ст) бранїчєскои (!) 
обїчна нїпороушєна нїколижє на вЬкї віЬ(ч)нїя (Корочин 
Камінь,1458 МіН. Оос. 122); и єщє дали есми а сто злат 
оугрьских... яко да твор"Ьт ми пам'Ьть... вь день свАтаго 
Василїя Великого, вєчер парастас а заоутра свАтаа ли- 
тоургїА, якож єстобично (Путна, 1476 ВО І, 217). 

‘ОБИІЇЗДТї див. ‘ОБЬ'ВЗДЬ. 
‘ОБЛАВА ж. (1) Овь облаву ходити (І) 

(про повинність феодально залежних селян) брати участь 
в облаві на дикого звіра: и людемь его не надобе подводь 
давати, а вь облану ихь не ходити (Городно, 1497 РИБ 
684). 
ФОРМИ: знах. одн. облаву (1497 РИБ 684). 
‘ОБЛАДАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. обладатн) (чим) 

бути володарем (чого), володіти (чим): їо романь воєвода 
обладаА землею молдавьскою... дальєсмь... слузЬ нашєму 
иванншю витАзю... села на сєрєтЬ (Сучава, 1392 Сові. І, 7). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. обладаА (1392 Сові. І, 7). 
*ОБЛ АЗН И Ц КИ И прикм. (1): а па(н) игна(т) зало- 

жи(л) сА обчїми старци оуказатї свою границю облазни(ц)- 
коую (Зудечів, 1421 Р 95). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. облазни(ц)коую (1421 Р 95). 
Пор. ‘ОБЛАЗНИЧЇ. 
ОБЛАЗНИЦКЇИ, ОБЛАЗНЇЦКЇИ ч. (4) (особова наз¬ 

ва): а па(н) игна(т) облазнїцкїи не могль по(д)пєрєти свід¬ 
ки и очистити свон(х) лїстовь (Зудечів, 1421 Р 95) 
ФОРМИ: наз. одн. облазннцкїн, облазнїцкїи (1421 Р 

95). 
ОБЛАЗНИЧЄВЄ мн. (9) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання) облазничани: тогдн облазничєвє триє братєници 
оучинили с даниломь розьЬздь и вивели облазничєвє 
много добрьіхь людии на дуброву и землАнь и старцєвь 
(Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: наз. облазничєвє (1411 Р 79); род. облазиичь 

(1411 Р 79); дав. облазничом (1411 Р 80); знах. облазиичь 
(1411 Р 79). 

‘ОБЛАЗНЇЧИ мн. (1) (назва села у Львівській землі) 
Облазннця: тьіи старцЬ... вьізналї и вказали староую гра¬ 
ницю и врочища межи облазнїчи и межи дЬдошичи (Зуде¬ 
чів, 1421 Р 96). 
ФОРМИ: ор. облазиїчи (1421 Р 96). 
‘ОБЛАСТЬ ж. (2) 1. (право розпоряджатися, керувати 

ким) влада, власть (1): Аще ли хто подь областию нашою 
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вь епархией Луцкой н Острозкой... сия предания... пе¬ 
реступить дерзнеть, десять тисечей рублей на нась и на 
єпископа (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

2. (земельна власність) земельне володіння (1): Тьіе вси 
села... маеть держати... владьїка Луцкий и Острозский... 
а всими церквями... радити... попьі и дьяконьї совершати, 
какь вь нашой области, вь богоспасаемьіхь городахь вь 
Луцку и вь Острозе... такожде и боярь и земянь нашихь 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/УІ, 3). 
ФОРМИ: ар. одн. областию (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); 

місц. одн. вь области (1322 АрхЮЗР 1/УЇ, 3). 
*ОБЛЄЧИ дієсл. док. (1) (що чим) (оточити військом) 

облягти: а тижь коли би которьі нєприАтєль своєю силою 
облогло тото иснни гро(д) галичь тогда тото исниі воєво¬ 
да и бра(т) єго... имають... того исного города боронити 
(Луцьк, 1388 Р 37). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. коли би... облогло 

(1388 Р 37). 
*ОБЛИЧЄ див. *ОБЛИЧЬЄ. 
ОБЛИЧНЄ див. ОБЛИЧНЄ. 
*ОБЛИЧНОСТЬ ж. (3) (іста. оЬІісгпойс) О прєд 

обли чностїю (чиєю) (3) в чиїй присутності: Тег 
изіачуіідезто, іггасііп... пІе таіеі’ ргізіаЬаіі па безіаіегот 
Ьогі ргікагапї... іоіко о д^еіукоі гесхі... аЬо ЬисЗеі’ регесі 
оЬІістозііи пазгоіи ^уугпапіа (Луцьк, 1388 ІРЬ 105—106); 
оуставлАємь и(ж) прє(д) нашєю обли(ч)ностїю... соу(д)я 
соудАчи соудьі нє можє(т) бити кора(н) (!) за зло(г) соуда 
(XV ст. ВС 33 зв.). 
ФОРМИ: ор. одн. обли(ч)ностїю, оЬІісгпозІІи 2 (1388 

ІРБ 106; XV ст. ВСЗЗзв.); облїчьностью 1 (XV ст. СЯ 
42 зв.). 

*ОБЛИЧНЬІ прикм. (1) (стп. оЬІісгпу) (вчинений, 
даний особисто) особистий: и такижь тьімь то листомь 
слюбуємь... ижь яко рихло лань кро(л), снь, а любо на- 
м'Ьсткьі єго до зємль руски(х) приближатсА, а ми... бєзь 
всАкои о(т)молвн, олдь облични... вло(д)славу, кролє- 
ви... оучиними (Сучава, 1434 Сові. II, 664). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. облични (1434 Сові. II, 664). 
ОБЛИЧН'Й, ОБЛИЧНЄ, ОБЬЛИЧНЄ присл. (4) (стп. 

оЬІісгпїе) особисто: слюбоуємь такЬжь... ижь... прєрє(ч)н- 
ни стєфань воєвода нашь, имаєть прїихати обличнЬ (Суча¬ 
ва, 1434 Сові. II, 666); сами порозоумЬти можете коли они 
в короун'Ь ани вь кнАзьствЬ вєлико(м) обьличнє нє бьши 
бнхо(м) ижє в таковьі(х) рЬча(х) великая би била нєлаць- 
иость а зьмєшканьє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ 
Мьг тогдьі Стєфан воєвода сам своєю парсоуною... из их ми- 
лостми обличнє боудоум єхати на тоурєцкого чьсар'Ь (Гир- 
лов, !499 БО II, 423). 

*ОБЛИЧЬЄ с. (4) особа: колиж то пришєдши прєд 
наше обличє слуга нашь вЬрньїи ходко бнбєлскьш... тог- 
ди пожадал єсть... абихом потвердили кнАзА львовн листи 
(Судомир, 1361 АСІ 6); а сє я пань мацина... освЬдчаю 
ть тнмь листомь... ажє пришєдь прєдь наше обличьє на 
имА ходоро шидловоскии... и продаль пану клюсови свою 
дЬднину на імА шидловь (Львів, 1400 Р 60—61). 
ФОРМИ: знах. одн. обличьє 3 (1391 Р 45; 1393 Р 52; 

1400 Р 61); обличє 1 (1361 АСІ 6). 
*ОБЛЇЧ ЬНОСТЬ див. *ОБЛИЧНОСТЬ. 
ОБЛОУЧИЦА ж. (і) (назва броду на нижньому Дунаї): 

А пак наиясн'Ьишїи Ян Олбрахть... ис прЬрєчєною братію... 
тогди имали би перевозитись... чєрєс Доунаи, али оу брод 
щось зовєтОблоучица (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 
ФОРМИ: наз. одн. Облоучица (1499 ВИ 11, 423). 
*ОБМОЛ ВАТИ дієсл. недок. (І) (кого о що) звинува¬ 

чувати (кого в чому): И ноучили(с) (!) нєкоторн(и) лю(ди) 
потварью иньши(х) людей о моужєбоиство обмо(л)вА(т) 
(XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: інф. обмо(л)вА(т) (XV ст. ВС 33). 
ОБНОВИТИ, ОБНОВИТЬ дієсл. док. (4) (що) (почати 

заново) поновити: Коли боудєть хто о злодЬиство ожало- 

вань оуставлАємь ижє в го(д) того обжалованнаго имаєть 
моць кь правоу позва(т) ачь го(д) минє(т) а хочє(т) тоую 
рє(ч) обнови(т) тогди имєє(т) добрими почасньїми (!) лю(д)мн 
досвє(т)чить ижє справедливе тоую рє(ч) вєдє(т) (XV ст. 
ВС 18—18 зв.); ми оуставлАємь такий запїсь л годо(в) 

держать а вь і го(д) вь тоть запїсь можєть прє(д) соудьєю 
обновить вь книгахь записьньїхь (XV ст. СЯ 41 зв.). 
ФОРМИ: інф. обновити 2 (XV ст. ВС 22 зв., 23); обнови(т) 

1 (XV ст. ВС 18); обновить 1 (XV ст. СЯ 41 зв.). 
ІОБНОЮ (ОСОБНОЮ) див. *ОСОБНЬІИ. 
* ОБОВАЗАТИ СА дієсл. недок. (5) (кому, на що, кому 

робити що) зобов’язатися (до чого, робити що): колижь... 
илїашь воєвода... кролю по(л)скомоу ... на слоужби... и 
слюбованїє сЬ обьвАзаль мьі такожє... слюбоуємь... тоть 
истинньш голдь... ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701—702); 
прото(ж), ми... визнаває(м) ти(м) то ли(с)томь, ижє єсмо 
сА о(бо)вАзали... ижє єм(оу)... чистою вЬроу и пєвноую 
боудє(м) держати (Хотин, 1448 Сові. II, 733—734); А да- 
лєи слюбоуєм, иж вьсЬ посполито и особ листи и записьі и 
обвєзанА... которим сЬ... кролю полскому,.. записал сЬ 
и обвєзал сЬ... с полностию здержим и заховамо (Сучава, 
1462 ВО II, 285). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. обвєзал сь 1 (1462 ВИ II, 285); 

сА обовАзаль 1 (1448 Сох^. II, 738); сь обьвАзаль 1 (1436 
Сові. II, 701); 1 ос. мн. єсмо сА о(бо)вАзали (1448 Сові. 
II, 733); майб. Зос.мн. обьвоАжутсА (1448 Со5^. II, 738). 
Див. ще *ВЬАЗОВАТИ СА, ЗАВ'ЙЗАТИ, *ЗАВ'£ЗОВА- 

ТИ, *ЗАВчїЗОВАТИ СА, "ЗАВАЗАТИ СА, "ЗАОБВАЗА- 
ТИ, *ОБВЄЗАТИ, *ОБВ^ЗОВАТИ, *ОБАЗОВАТИ СА. 

*ОБОЛЬСТИТИ дієсл. док. (1) обдурити, ошукати: 
аби тоє што к ва(м) писали бєзолсти писали бо ровними та- 
ковими хитростАми а льстАми прєз мистра и законь лЬгь 
вьішьши(х) проминоули(х) частокро(т) обольщоньїсми 
(Брест Куявський, 1447—і492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: теп. пас. 1 ос. мн. обольщоньїсми (1447—1492 

ЛКБВ). 
*ОБОЛЮЧАНЕ мн. (2) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання): И Сопега рекь: биль жо мнЬо томь судь и зь зятемь 
его... о тии люди о Дексеневичи, а о Гордеевичи, а Обо- 
лючань... у Вилни (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. Оболючань 1 (1498 АЛМ 169); Обулю- 

чань 1 (1498 АЛМ 169). 
*ОБОРА ж. (6) (огороджене місце для худоби) обора, 

скотний двір: хто заимє(т) жївотїноу чюжоую на своємь 
збожю а чєрє(с) но(ч) боудє(т) оу себе ховать по(д) свидє(ч)- 
ствомь своихь соусє(д) а на заоутрєє имєєть гна(т) да обори 
городьскєє (XV ст. ВС 25 зв.); а заимє(т) ли на своєи паствЬ 
тогди нє имаєть оу свои дворь гоніть на г(с)дрьскьі(и) 
дворь гнатї на обороу (XV ст. ВС 37 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. обори (XV ст. ВС 25 зв.); знах. одн. 

обороу З (XV ст. ВС 8 зв., 33—34 зв., 37 зв.); оубороу 1 
(XV ст. ВС34); 1 обороноу І (XV ст. ВС 37 зв.). 
ОБОРОНЄНИЄ, ОБОРОНЬНЇЄ с. (3) збройний захист, 

оборона: Іжє оу доспє(ш)но(м) людоу честь королє(в)ская 
и оборонєниє всєи зємли залежить а то слоуши(т) (!) на 

каждо(г) рицєрьска(г) члвка... аби ка(ж)дьш... би(л) го- 
то(в) кь слоу(ж)бЬ зємьскои на валкоу (XV ст. ВС 34 зв.); 
а коли бьі била оть нЬкоторихь нашихь непріятелей нало- 
га на нашу землю Перемискую, тогди имаєть слуга нашь 
БЬдунь... самь своимь животойь полагати... на оборонЬня 
нашей землЬ Премьіской (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6). 
ФОРМИ: наз. одн. оборонєниє 1 (XV ст. ВС 34); обороиь- 

нїє 1 (XV ст. ВС 12); знах. одн. обороньня (1408 АкЮЗР 
І 6). 
Пор. ОБОРОНИТИ. 
ОБОРОНИТИ дієсл. док. (3) (кого від кого, кого ким, 

чим) оборонити, захистити: А пан наш наимилостивЬишїи 
корол н короуна имаєт нас оборонити... и ороужиємь 
своимь и воисками свои ми (Сучава, 1468 ВО II, 302); А 
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пак до того вєрємєнє... Владислав ... и Ян Олбрахть... 
слюбили нам, Стефаноу воєводи, оборонити нас завжди... 

•от чьсарЬ тоурєдкого и от єго воиски (Гирлов, 1499 БО 
II, 423). 
ФОРМИ: інф. оборонити (1468 БО II, 302; 1453 Созі. II, 

766; 1499 ВИ II, 423). 
Див. ще БОРОНИТИ 1, БОРОНИТИ СЯ, БРОНИТИ 2, 

ОБРОНИТИ, ПРОТЇВЬБОРОНЇТИ СА. 
10Б0Р0Н0У (ОБОРОУ) (1): хто коли свои свїньи оу 

чїи(жи) (!) гай на жолоудь оугони(т) а то(т) застанєть 
-чїи л-Ь(с) имаеть в-ЬпрА одно(г) с правомь забить а застанєть 
ли вь дроугоє имаеть два вєпрї заби(т) а застанє(т) лї тре¬ 
тєє тогдьі имаеть во обороноу (!) оу нашоу оугонить (XV ст. 
ВС 37 зв.). 
Див. *ОБОРА. 
*ОБОРОНЯНЯ див. ОБОРОНЄНИЄ. 
ОБОРОТИТИ, ОБОРОТИТЬ дієсл. док. (3) 1. (що у що) 

(собі на користь) обернути (що) (1): А то имь у вЬки на¬ 
лежати — волни продати, и замінити, отдати у свои ліп¬ 
ший ужитки оборотити (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5). 

2. (що) розпорядитися (чим ) (1): а бЖдє(т) ли жалоба 
очи на очи о пєнєзи о позьічьє (І)... а бЖдє(т) ли виноватьі(и) 
позва(н) пєрвьі(и) дроу(г)и трєти(и) на ро(к) а не станєть 
тогдьі сказоуємьі то(т) которьш пєнєзи позьіча(л)... потрє- 
(т)ємь рокоу имаеть моць продати алюбо оборотить коуда 
хочєть (XV ст. ВС 17 зв.— 18). 

3. (що чим) змінити, переробити (1): а тако(ж) берє(г) 

рєкн колї боудєть члвчьимь чїнєнїємь оборочєнь а вож- 
дьі (!) пєрвєишїи бєрє(г) гранїца (XV ст. ВС 10 зв.). 
ФОРМИ: інф. оборотити 1 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5); оборотить 

1 (XV ст. ВС 18); майб. пас. З ос. одн. боудєть... оборочєнь 
(XV ст. ВС 10 зв.). 
Див. ще ОБЄРНУТИ, ОБРОТИТИ, ПРИВЄРНУТИ 3. 
*ОБОРОЧАТИ дієсл. недок. (2) 0> н и во што 

оборочати (що) (2) оголошувати недійсним, скасо¬ 
вувати: а тє(ж) би кто имє(л) твердості наши алюбо наши(х) 
прє(д)ковь а на то спЖскаютсА нє хотєли би кь правЖ ста¬ 
ти... тогдьі ми тьі(и) твердості о(т)зьівавьі (!) а нї во што 
оборочаи (!) (XV ст. ВС 15 зв.); такий моужь имєє(т) ли 
пєнєзи братія (!) любо пороукоу оутьі(х) п'Ьнезєхь... мито 
все о(т)зиваємь а ни во што оборочаємь (XV ст. СЯ 41). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. оборочаємь І (XV ст. СЯ 41); 

Іоборочаи 1 (XV ст. ВС 15 зв.). 
Див. ще *ОБЄРТАТИ. 
*ОБОСЛАТИ див. ОБЬІСЛАТИ. 
*ОБОЧЄ с. (2) узбіччя: а хотарь... чєрє(с) коурїєво 

долиноу на сто(л)поу а о(т) тогосто(л)па оу дроугїи сто(л)пь 
що є(с) на обочи... та чєрє(с) лози на сто(л)поу на обочи 
(Сучава, 1488 ДГСПМ); А хотар той трєтои част от село 
от Аржишан... на дил... от тол-Ь на врьх дила... та на обочи 
дила на дорогоу на століть (Сучава, 1495 Вй II, 78). 
ФОРМИ:' знах. одн. оубоч (1492 Вй І, 510); місц. одн. 

на обочи 1 (1488 ДГСПМ)\ по оубочн 1 (1489 ВИ 1, 374); 
знах. мн. обочи (1495 ВО II, 78); ор. мн. оубочи (1490 
ДГСХМ). 

*ОБПЯКАЛЬНЇК див. *ОПЄКАЛНИКЬ. 
ОБРАГИМЬ ч. (особова назва, тат., гебр. АЬгаЬагп) 

Ібрагім: Обрагимь тольмачь на сє(и) дорозє много томьли 
мєль а и єго какь боудєшь жаловати ви вєдаєтє (б. м. н., 
1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. обрагимь (1484 ЯМ). 
*ОБРАЗИТИ дієсл. док. (2) (стч. оЬгагіІі, ста. оЬга- 

гіс) поранити, покалічити^ (кого), нанести тілесне ушко¬ 
дження (кому): гіагепоти і оЬгагопоти та]еі бозуГ ^гсгі- 
пИі, ]ако згІасЬІісги (Луцьк, 1388 2РГ 104—105); о томь 
хто кого образить в ьігр-Ь (XV ст. ВС8). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. образить (XV ст. ВС 8); діє- 

прикм. пас. мин. дав. одн. ч. оЬгагопоши (1388 2.РІ 
105). 

*ОБРАЗТ> ч. (І) ікона, образ: сє азь... кнзь ан(д)рє(и) 
в лади ми рови (ч) прнЬз(д)иль есмь вь кїєвь сь своєю жє- 

ною... и били єсмо вь домоу прч(с)тнА и поклонили сА 
єсми пр(с)томоу образоу єА (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: дав. одн. образоу (1446 Р ! 54). 
ЮБРАНЇЯ (ОТОБРАНІЯ) див. *ОТОБРАНЇЄ. 
*0БРАТИ дієсл. док. (1) (кого з кого) вибрати (кого 

з-поміж кого): а погор-Ьлскиє тьі(х) св-Ьтко(в) свои(х) вси(х) 
пА(т)дєсА(т) пєрє(д) ними поставили и водн(н)ски(и) с тьі(х) 
свЬтко(в) обра(л) осмна(д)ца(т) головами (Вільна, 1495 
ВМЗД). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. обра(л) (1495 ВМЗД). 
*ОБРЄСТИ див. *ОБРЯСТИ. 
*ОБРЄТААЩИИ СА дієприкм. (1) (цсл. обрЬтающии сА) 

який перебуває: и да є(ст) о(т) на(с) той бо(л)ници на ка(ж)- 

доую годиноу © аспра обрєтаАщи(м) сА (!) в той бо(л)ници 
(Сучава, 1471 527). 
ФОРМИ: акт. теп. дав. мн. 1 обрєтаАщи(м) сА (1471 

0/Я«А» 527). 

ОБРОВНАТИ дієсл. док. (1) (о що) домовитися (про що): 
а о цєци(н) и о хмєлєвь, коли нашь г(с)дрь будєть, оу своє- 
го г(с)дрА и в нашє(г) кролА, влодислава пол(с)кого, о то(є) 
имаеть намилвити (!) и обровнати, подлугь королєвьі воли 
(б. м. н., 1395 Созі. II, 610). 
ФОРМИ: інф. обровнати (1395 Созі. II, 610). 
*ОБРОК/Ь ч. (8) (натуральна або грошова данина фео* 

далові) оброк: а єщє єсмьі дали оброкь тому монастирєви 
из нашєго двора каждьіи годь цЬльїи по дєсАть бочокь ви¬ 
на и по дєсАть колодьі пшєничньі(х) и по дєвАть постави- 
чєхь и игумєну по єдинь поль поставь сьрого сукна (Суча¬ 
ва, 1411 МіН. АІЬ.); и єщє придали єсмо от нас оброк тому 
свАтомоу нашємоу монастирю от Поутнои на каждїи год 

по ві бочки вина (Сучава, 1473 ВО 1, 181). 
ФОРМИ: наз. одн. обро(к) (1471 527); знах. одн. 

оброкь, обро(к) (1411 МіН. Оос.\ 1453 Созі. II, 453; 1459 
ВО І, 34: 1466 ВО І, 105; 1471 ОІД«А» 527; 1473 ВО 1, 
181). 
Див. ще *ВРОКЬ. 
ОБРОКЬ ч. (2) (особова назва, молд. оброк «четверик; 

рибальський кошик без дна»): И оу томь господство ми за¬ 
плати л оусн тоти вьішєписанньїн пинЬзи... оу роуки слоу- 
гамь нашимь Мнхоул... и Михоул Оброкь, и Григорь 
(Сучава, 1488 ВО І, 354). 
ФОРМИ: наз. одн. Оброкь (1488 ВО І, 354). 
*ОБРОНА ж. (1) (стп. оЬгопа) ()оуз А ти под 

о б р о н о у див. ОУЗАТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. оброноу (1485 В О II, 371). 
ОБРОНИТИ дієсл. док. (1) (стп. оЬгопіс) оборонити, 

захистити: а кроль... имаеть на(с) обронити и по(д)лє 
на(с) стати противь каждого нашєго нєпрїАтєлА (Бирлад, 
1439 Созі. II, 714). 
ФОРМИ: інф. обронити (1439 Созі. II, 714). 
Див. ще БОРОНИТИ 1, БОРОНИТИ СЯ, БРОНИТИ 2, 

ОБОРОНИТИ, ПРОТЇВЬБОРОНЇТИ СА. 
*ОВКОМСА ч. (1) (стп. оЬгопса) оборонець, захисник: 

ту... па ргоітки робоггепоііо, сЬосгош (!) оЬгопсощ Ьуії 
(Луцьк, 1388 7.РІ 106). 
ФОРМИ: ор. одн. оЬгопсоіи (1388 2,РЬ 106). 
ОБРОНЯ присл. (1) (стп. оЬгоппїе) збройно, зі зброєю: 

хто прїбЬжи(т) на чюжїи домь оброн-Ь а оуранАть того 
(XV ст. ВС 19). 
Див. ще БРОННЯ. 
ОБРОТИТИ дієсл. док. (1) (стп. оЬгосіс) (що у що) (собі 

на користь) обернути (що): а тоу дЬднину пань кола 
вольнь продати или замінити или тунь о(т)дати оу своЬ 
л'Ьпьши'Ь оужитки обротити (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: інф. обротити (1409 Р 74). 
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Див. щеОБЄРНУТИ, ОБОРОТИТИ 1, ПРИВЄРНУТИ 3. 
ОБРУБЬ ч. (4) територія маєтку, земельна ділянка 

(3): а обрубь земленьїй тому именицу моєму Лопавшомь 
по старине: от именя моего Хренникь... до Пропастигць, 
а от Пропастищь до Демидова рову,— тоть обрубь земли- 
ца Лопавьшская (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); 

<0 о у в оброубє (1) в межах: продали єсмо... 
дАдковщнноу свою... зь зємлАмя своими... как сА н се¬ 
бе мают, ...а на озєрє зємлица пашнаА Коузнєвщина... 
также оу в оброубє грани, гдЬ Бабич снАл сА с Чорно- 
роуєм а Рогозна втекла в Чорнороуй (Друцьк, 1492 АЗ 
III, 23). 
ФОРМИ: паз. одн. обрубь (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2), 

знах. одн. обруб (1472 АрхЮЗР 8/іїІ, 2); місц. одн. оу 
в оброубє (1492 АЗ III, 23). 

*ОБРЬШИЄ див. ОБРЬШЇЄ. 
ОБРЬШЇА ж. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): ТАм ми... дали... єсми им... села на имЄ: Обрьшїа... 
Оурдюгашєв (Сучава, 1483 БО 1, 272). 
ФОРМИ: наз. одн. Обрьшїа (1483 БО І, 272). 
ОБРЬШЇЄ, ОБРЬШЇЄ с. (36) (молд. обаршиє) верхів’я 

річки, потоку: а хотарь оуси(м) ти(м) чєтьірє(м) еєломь 
почєншє о(т) гдє падає(т) бєлошєва заподїа... на могилу 
що є(ст) вьтшє оуси(х) обєршїн (б. м. н., 1425 Созі. І, 168); 
почьнши (х)отар той бранищи обрьшїи Лаоури, обчиноу 
до Фалкьва (Сучава, 1490 БО І, 420). 
ФОРМИ: наз. зам. род. до обрьшїє,обрьшїє (1428 Созі. І, 

224; 1458 МіН. Оос. 122; 1490 БО І, 420); род. одн. обрьшїа 
7 (1448 Созі. II, 323; 1473 БО І, 183); обиршїа 1 (1473 БО І, 
183); дав. зам. род. до обрьшїю (1428 Созі. І, 209); знах. одн. 
обрьшїє, обрьшиє, обьршїє (1448 Созі. II, 359; XV ст. 
ДГБІС; 1480 БО І, 239, 241, 244); місц. одн. на об(ьі>ршїи 
(1469 БО 1, 136); род. мн. обєршїн 3 (1425 Созі. І, 168, 169); 
обрьшїн 1 (1490 БО І, 420); ор. мн. обрьшїи (1454 Созі. II, 
501); знах. мн. оубрьшїя (1493 БО II, 6); місц. мн. на об- 
рьшна(х) (1448 Созі. II, 323). 

*ОБР*БЖЇЄ с. (4) (молд. обреажз) гориста місцевість, 
пагорбки: хота(р)... о(т) доуба... на роуптоуроу, а о(т) 
роуптоуроу по обрежїю (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 
121); а хотарь... чєрє(с) поле на сто(л)поу а о(т)толЄ... на 
доу(б) що є(ст) на обрежїє (Сучава, і 488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: дав одн. обрежїю (1458 МіН. Оос. 121, 122); місц. 

одн. на обрежїє (1488 ДГСПМ). 
*0БРІЇЗАНИЄ с. (2) (цсл. обрезаниє) О обр'Ьза- 

иьє господа исоуса христа (1),обрЄ- 
заниє христово (1) (назва церковного свята, 

також календарна дата): По бжьи нароженьи... на обре- 

заньє га нашєго исоуса ха... коупиль пань ганько сварць... 
в олєшка оу малєчковича дЄднчьство (Львів, 1368 Р 15); 
оув озера оу крудн... по розтве х(с)вЄ оу пАтокь оу канунь 

стго обрізали А хва (б. озера Круди, 1400 Р 62). 
ФОРМИ: род. одн. обрезаниА (1400 Р 62); знах. одн. 

обрезаньє (1368 Р 15). 
*ОБР^СТИ дієсл. док. (2) (цсл. обрести) (що) знайти: 

мно(!) мн... искахом и обретохом и чїнїхомь хотарь... мо¬ 
настирю (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 122); и номь 

(1) за чєлоби(т)ємь и то єсмо в кнга(х) старьі(х) патрїа(р)- 
шєски(х) о(б)рєли и тоую ста(в)ропигїю мн(с)тьірю... ствє(р)- 
жаємь (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. мн. обретохом (1458 МіН. Оос. 122); 

перф. 1 ос. мн. єсмо... о(б)рєли (1481 ГПМ). 
*ОВ$\ЬАТІ дієсл. недок. (1) (кого) надсилати спові¬ 

щення, сповіщати: у тпі $іа ^ іот кгуиба ^убеїа іг Ьу 
патїзпук рапа петігуп Мукіазгга^еі гетіі шоіеу рапи 
тагки у іа о (от оЬзуіа! рапа пешіги (Тришин, 1500 
ДПЖН). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. оЬзуіаі (1500 ДПЖН)• 
Див. ще ОБЬІСЛАТИ. 

*ОБТАЖИТИ дієсл. док. (1) (чим) обтяжити: а то тако 
ижє,„ кро(л),,, имає(т) на(с) прє(д) тьі(м) днємь голдова- 
ниА два алибо три м(с)цЄ обнелати, ижбьі єсмо тогдьі не- 
которнми валками... Ако то о(т) татарь алюбо о(т) нншнх 
нєпрїАтє(л) нагабани, алюбо знаменитою немоцью обтА- 
жєн и (Хотин, 1448 Созі. II, 734). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. пас. 1 ос. мн. ижбьі єсмо... обтА- 

жєни (1448 Созі. II, 734). 
*ОБХОДЬ ч. (3) границя, що обмежує певну терито¬ 

рію, також сама ця територія: и мн... даємь... пану чуси 
ймення... со в сими пошли нами какь тая всА... имЄнья сама 
в собе и во обходє(х) своих маєть (Луцьк, 1434 Р 128); 
Я Василєй Волчкович из братом... продали єсмо... землю 
пусто в тс кую... зо всими зємлАми... как сА... в собе... и 
в обьіходєх сА своих мают (Ставків, 1491 АЗ І, 96—97). 
ФОРМИ: місц. мн. в (во) обьіходєхь, обьіходєх 2 (1475 

АЗ 1, 72; 1491 АЗ 1, 97); во обходе(х) 1 (1434 Р 128). 
*ОБЧИИ прикм. (12) <^> обчїи старци (1), 

старци обчии (11) авторитетні літні люди, що ви¬ 
ступали як свідки на суді, переважно у справах визначен¬ 
ня меж земельної власності: имають оуказати свою грани¬ 
цю старци обьчимн (Зудечів 1413 Р 83); а па(н) игна(т) 
заложи(л)сА обчїми старци оуказатї свою границю (Зуде¬ 
чів 1421 Р 95); па(н) дмитрь даниловичь з роудьі поставили 
старце обчии (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. обчии, обьчии (1413 Р 83; 1421 Р 

95—96; 1430 Р 116); ор. мн. обчнми, обьчими, обчїми 
(1413 Р 83; 1421 Р 95; 1430 Р 116). 

*ОБЧИНА ж. (12) (молд. обчина) плоскогір'я: оуЄха- 
на к нєму границА... чєрє(с) поле... на оустьє ходосова 
обчиною горе к волуице (Снятин, 1424 Р 99); Ино мн єсмо 
им... познамєнали... почьнши... от єдноу вєрбоу... на мо- 
гилоу копаноу; от това... по обчиноу до дороги (Бирлад, 
1495, БИ II, 63). 
ФОРМИ: знах. одн. обчиноу 1(1495 БО II, 63); зам. ор. 

от толе... обчиноу до обрьшї(є) 8 (1490 ВО І, 420); ор. 
одн. обчиною (1424 Р 99, 100). 

"ОБЬВАЗАТИ Ст; див. *ОБОВАЗАТИ СА. 
ОБЬЕЖЬДЧАТИ, ОБЬЄЖДЬЧАТИ, ОБЬЕЖЧАТИ 

дієсл. недок. (А)(що)(проїжджати стороною, минаючи) об’¬ 
їжджати: А которни бн гости хотели мито нашо обьежьдча- 
ти новими дорогами, минаючи мито нашо, и тн бн ихь огь 
того оустегаль (Краків, 1487 РИБ 226—227); А которьш 
бн купцн хотелн мита обьеждьчати новими дорогами, ажь 
бьі еси ему на тих помоч давал (Вільно, 1498 АЛРГ 83). 
ФОРМИ: інф. обьежьдчати, обьеждьчати, обьежчати 

(1487 РИБ 226; 1489 АМВ\ 1498 АЛРГ 82, 83). 
ОБЬИХАТИ дієсл. док. (3) (що) об’їздивши якусь тери¬ 

торію, визначити її межі: а тако єсмо ему дали... село с ти¬ 
ми... пожитки што(ж) здавна прислухаю(т) тамь Ако коли 
єсть оу свои(х) обьЄханьі(х) граница(х) долго и широко 
и округло (Снятин, 1424 Р 99); прншовшн передь нась... 
Карпе Ивановнчь... покладаль передь нами льісгь... дво- 
рань нашихь... што єсмо имь первей сего велилн именя его 
Мьїкулинскіе обьихати (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); 
ива(н)ко(в)скими закопами пришє(д)ши к гоуивє то єсть 
зємлА пана скипорєва обьеханая (б, м. н., 1458 Р 168). 
ФОРМИ: інф. обьихати (143 0 ГБДЛ 7); теп. пас. З ос. 

одн. ж. єсть... обьеханая (1458 Р 168); дієприкм. пас. 
мин. місц. мн. оу обьехаиьі(х) (1424 Р 99). 
Див. ще *ВЬ1'ВЗДИТИ, *ЗА'£ХАТИ, ^ОББ^ЗДИТИ, 

ОТЄХАТИ, *РОЗЕЖЧАТИ, РОЗБУХАТИ, *ОУ^ХАТИ. 
ОБЬЛИЧНЄ див. ОБЛИЧН1». 
*ОБЬХОДИТЬ СА дієсл. недок. (1) (з ким) обходитися, 

поводитися: а коли(ж) кто моу(ж) оубоиство учи(т) (!)... 
староста не имаєть прото жалоби чини(т) але прїятєлї 
имаютсА доискнвать а по(д)лоугь права с нїмь сА обьхо- 
(ди)ть (XV ст. ВС 24—24 зв.). 
ФОРМИ: інф. сА обьхо(ди)ть (XV ст. ВС 24 зв.). 
*ОБЬ*£ЗДЬ ч. (6) околиця, навколишні місця: а и єщє 
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даль есмь ему ловища оуюноваА ото изьбищьного пєрєвоза 
попєрєкь вольшиньї вєрьхнии конєць обььздомь... до бє- 
рєгь днЬстра (Казимир, 1349 Р 3—4); тогдн они пришєд- 
ши вшитци и своимь плємєнємь оуздали пану вАтславу со 
всьми обь'Ьздьі того дворища (Львів, 1370 Р 18); то все єсмо 
потвердили... Ходкови бьібєлскому... СО ВС'ЬМИ обєздьі ТЬІХ 
дЬдин (Судомир, 1361 АСІ 6); оуздали и о(т)ступили то-Ь 
дбднинн пану коль тако Ако сами дьржали и со всьмь пра- 
вомь и с всщм) обиЬздо(м) (так— Прим. вид*) (Галич, 1409 
Р 74). 
ФОкМИ: ор. одн. обььздомь,обььздомь 3 (1349 Р 4; і377 

Р 24; 1378 Р 26); обиЬздо(м) 1 (1409 Р 74); ор. мн. обьЬздьі 
1 (1370 Р 18); обєздьі 1 (1361 АСІ 6). 

*иььявлЯій дієсл. недок. (ї) (кому) доводити до 
відома, оголошувати, об’являти: Я пан Волчко Хренниц- 
кІй обьявляю...сим моим листом кождому доброму... от- 
дал есми... дочку мою Марину за пана Нашка (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/Ш, 2). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. обьявляю (1472 А рхЮЗР 8/111, 

2). 
*ОБЬ1ДНИИ прикм. (1)0 Д ь л о обьідное див. 

Д'БЛО 1. 
ФОРМИ: дав. мн. обмдиим (1499 ВИ II, 443). 
*ОБЬІЗРЄТИ дієсл. док. (1) (цсл. обьзр'Ьти) (чого) роз¬ 

глянути (що): и мьі того досмотревши и овьізрєвши (!) го- 
раздь, п(а)на Федка есмо в том оправили (Ступно, 1444 
АЗ І, 42). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. 1 овьізрєвши (1444 АЗ І, 42). 
ОБЬІСКАТИ дієсл. док. (1) розшукати, відшукати: 

И мьі... сее осмотриль у светомь евангелиеи... тьіе записи 
и обнскали есмо... которое какь било село и земли пашнее 
(!)... приданьї святой церкви Володимерской епископии... 
потвердили єсмо (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. обьіскали есмо (1444 АрхЮЗР 

1/УІ, 8). 
ОБЬІСЛАТИ дієсл. док. (11) (кого, кого ким, чим, кого 

з чого) надіслати сповіщення, сповістити: такожє кеди 
коли би сА пригодило помочи оу кролєвьствй пол(с)кому... 
коли нась обошлють... тогдн мн имамн помагати (Сучава, 
1395 Сові. II, 613); гдє бн коли... крол-Ь полского... лихоє 
оуволотство ражено... и овшємь мили зь и(х)... против- 
нн(х) рєчїи... оуставичнїи обнслати и внстєрєчи (Львів, 
1436 Сові. II, 698); И такожь коли... прїєдєт... єго ми- 
лость... на роускїи сторони... а єго милость имаєт нас 
обьіслати (Сучава, 1468 ВО II, 302). 
ФОРМИ: інф. обьіслати (1436 Сові. II. 698; 1448 Соні. 

II, 734; 1453 Сові. II, 765; 1467 ВИ II, 298; 1468 ВИ II, 302); 
майб. З ос. одн. обншлє(т) 2 (1445 Сові. II, 729; 1455 Сові. 
II, 774); обьішлєть 1 (1462 ВИ II, 292); 3 ос. мн. обошлють 
(1395 Сові. II, 612, 613); баж.-ум. сп. З ос. одн. н. бн... 
обьісла(л) (1453 Со5^. II, 766), 
Див. ще *ОВ§¥ї-АТІ. 
*ОБЬІХОДЬ див. *ОБХОДТ>. 
ОБЬІЧАИ ч. (95) 1*. звичай, обичай (44): коли сА вороти(м) 

сложи(в) той слю(б) тогда хочємь кголдова(т) королє(в) 
...в'Ьрноє послу(ш)ство дєржа(т)... подлугь обнчаА Ако 
ко(л) бьіває(т) при голдованию (Молодечно, 1388 Р 43); 
Тег іезШЬу... росіїиЬ й^уоієЬо оЬусгаіа, пекоіогоЬо... итег- 
їоЬо оі тезіа бо тезіа... аЬо оі обпоіе гетІІ бо бгиЬоіе 
гетії ’йгегіі Ьу сгегег ту 1а, пісгоЬо па пїсЬ туіа пе таіеГ 
Ьгапо Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРБ 105); а ми па(к) имаємь єго 
мл(с)ти В’Ьрно и знаменито служити... яко(ж) бн(л) обьічаи 
пєрє(д)ко(в) наши(х) (Серет, 1453 Сові. II, 766); нехай ся 
по тому мають, какь ся вь томь зьеднали... а вн бн то 
имь книгами земьскими оправили подле обьічая тамош- 
него права (Краків, 1489 РИБ 433); Из обьічая права всА- 
кого старого такь бнвало хто прода(л) дЬди(ч)ство комоу 
имєль єго боронить о (!) нагабанїя (XV ст. СЯ 42); А ко- 
торни би сА купец промьітил, то промита нам с ним на- 
пол, подлугь давкого обнчая (Вільна, 1498 АЛРГ 82); 

ис обьічаєв вмити (1) відступити від звичаїв, 
традицій: И имаємь (або имаємо.— Прим, вид.) ємоу на то 
оуставно радіти... аби тьім обьічаємь бьіл... яко и перед¬ 
кове єго... и ис тнх обьічаєв... аби николи... не вьішол 
(Сучава, 1462 Ви її, 289); о б ьі ч а и и м є т и (2) мати 
звичку: обичай имєю(т) лакомїи соудья коли за вїноу 
которого оубого (!) а коли шлА(х)тича закла(д) бєроуть 
(XV ст. ВС і і); п р и и т и на о б и ч а и (1) див. 
ПРЇИТИ. 

2. (метод дії) спосіб, прийом (6): І тег геЬу тупсаге 
V кпіагзі’йге пазгот изіа^епу... з їаізтууті репегті... ко- 
іогут ко1\\ге оЬусгаіет, іако\уусЬ ітаіі пе зтеІіЬу (Луцьк, 
1388 ІРБ 108); м'Ьли єсмо о(т) вась листи мистра крижєв- 
ницкого... которнми(ж)... оуспоминаєть свои пєрв'Ьишии 
листи викладаючи онн... иньі(м) обнчає(м)... нижлисА оньї 
сами в соб’Ь мают (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
Тиж не имамо... никоторнх зємль... которьім коли обнчаєм 
отдал-Ьти (Сучава, 1462 ВИ II, 284); и мн... ємоу имЬнє 
н(а)шє... ЗвАгол... дали єсмо... зо всими потребами, кото- 
рни... которьімь коли обнчаємь сь стародавна прислухади 
(Вільна, 1499 АЗ 1, 117—118); 
такимь обичаємь (8), тьімь обнчаємь 

(15) таким чином, таким способом: а мьі єго милости имає¬ 
мо приати тьімьжє обичаємь (Сучава, 1449 Сові. II, 746); 
и кн(А)зь Михайло положил листь перед королем... а 
рєкль: тим обнчаємь записал сА тн с моим отцємь перед 
добрими святки (Луцьк, 1475 АЗ І, 70); Жаловаль намь... 
Єсько Рабеевичь на дядьковича своего... такимь обнчаємь: 
отець дей мой Рабей сховаль бьіль тисячу золотнхь Вгор- 
скихь...и потомь тьш золотьш вь нась згинули (Краків, 
1489 РИБ 431); и мн... имйнє н(а)шє... даємь... тьімь же 
обнчаєм какжє ( в орие. такжє,— Прим, вид.) и пєрво того 
держали (Вільна, 1499 АЗ І, 117—118); жадним оби- 
ч а є м (2) в жодний спосіб, жодним способом: а с тєго 
в'Ьра наша... и покои стокмлєнїи жадним обнчаєм аби не 
бил зломан (Гирлов, 1499 ВО II, 424). 

3. (звичаєве право, традиційний правовий порядок) 
узвичаєне право, закон (14): шаіеі па пет шіпа Ьуіі 
шхіїиіі оЬусга]а пазгоіе гіетіі (Луцьк, 1388 ІРБ 104); и 
на болиш кр'Ьпость нашєго осужєнА помочное взАли есмн 
оу кролА подлугь нашеи земли обнчаА (Медика, 1404 Р 
70); а ми имає(м) то(г)дн потвердити вєликн(м) привилиє(м) 
по(д)лоу(г)... зє(м)ли нашєи обнчаА (Сучава, 1452 Сові. 
II, 422); а тни люди о(т)чичи мои... мають ему по тому слу¬ 
жити ка(к) єсть в той зємли обьічаи (Луцьк, 1490 Пам.)\ 
обьічаи з є м ь с к и и (2) (правові норми в земських 

судах, станових судах у феодальній Польщі) земське право: 
А іезШЬу ... гапІІ, ^іпи зисГі з^оіети, туосІІиЬ оЬусгаіа 
гетзкопо, гаріахііі (Луцьк, 1388 ІРБ 105); Коли прїго- 

дить нєкоторомоу оцоу дроую (!) жону понАть а имєють 

с нею дьвкн а с пєрвою жоною моужьчиньки тогдн снве 

по смрти оц’Ьв'Ь мають дЬвькьі замоу(ж) видать по(д)лоугь 
обнчая зємьско(г) (XV ст. СЯ 41). 
ФОРМИ: наз. одн. обичай (1453 Сові. II, 766; XV ст. ВС 

24, 25; СЯ 39 зв., 42; 1490 Пам)\ род. одн. обьічая, обьічаА, 
оЬусгаіа 25 (1388 Р 43; 1404 Р 70; 1448 Сові. II, 734; 1452 
Сові. II, 422; 1479 ВО II, 351; 1488 РИБ 424; 1494 ВО II, 
387; 1496 II, 407; XV ст. ВС 39 зв.; 1498 АЛРГ 82 і т. ін); 
обичам 1 (1479 ££ II, 351); обичаю 3 (1453 Сові. II, 
765; 1455 Сові. II, 774); обнчмм 1 (1448 Сові. II, 733); дав. 
одн. обичаю 3 (1451 Сові. 11,403; 1456 ПМВП)\ обичаю 1 
(1474 РГС)\ знах. одн. обичай 5 (1453 Соз*. II, 765; XV ст. 
ВС II, 23 зв., 28; СЯ 40); обичаи 1 (1485 Вй II, 371); ор. 
одн. обичаємь, обичаємь, обьічає(м), обнчаєм, оЬусгаіеш 
35 (1388 ІРБ 108; 1455 Сові. II, 774; 1460 ВО II, 276; 1462 
ВО II, 289; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1475 АЗ І, 70; 1489 РИБ 431; 
1494 ВО II, 387, 389; 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); обичаємь, 
обичаєм 5 (1449 С05/. II, 746; 1457 Сові. II. 809; 1470 ВО 
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■І, 140; 1485 50 II, 371; 1499 50 II, 424); місц. одн. вь обьі- 
чай (XV ст. ВС 28); наз. мн. обьіча(и) (XV ст. ВС 9 зв.); 
род. мн. обьічаевь, обьічає(в), обьічаєв, обьічаевь 9 (1447— 
1492 ЛКБВ; 1453 Сові. II, 765; 1462 50 II, 283, 289, 292; 
XV ст. ВС ІЗ, 13 зв.; 1468 50 II, 302); дав. мн. обьічаємь 
0462 50 II, 289); місц. мн. оу обьічаєх (1462 50 II, 
290). 

*ОБЬВОАЗАТИСА див. *ОБОВАЗАТИ СА. 
*ОБЬЧИИ див. *ОБЧИИ. 
*0БЬІїЗДИТИ дїесл. недок. (1) (що) об’їжджаючи якусь 

територію, визначати її межі: а виіздиль ту землю ходорь 
чєолчи(ч) тоть обьізди(л) о(т) пана отн старости (Львів, 
1370 Р 18). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. обьізди(л) (1370 Р 18). 
Див. ще ^ВЬІ'ВЗДИТИ, *ЗА'ЙХАТИ, ОБСИХАТИ, ОТЄ- 

ХАТИ, *Р03ЕЖЧАТИ, РОЗЬ^ХАТИ, *ОУ^ХАТИ. 
*0БЬ1>ЗДНЬІИ прикм. (1) околишній: сіножать на 

моисієві долині обьіздна и зємлА ролнаА (Казимир, п. 
1349 Р 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. обьіздна (п. 1349 Р 3). 
*0БЬ'БЗДТ> див. ^ОБЬ^ЗДЬ. 
*0Б1їДЬ ч. (4) (обідня пора) полудень, обід: Пір- 

ви(х) обьічаевь соудьі бьівали соужєньї бєзь часоу иже 
николи по обіді опївшисА соудьі соужєньї (XV ст. ВС 13). 
ФОРМИ: род. одн. обіда 2 (XV ст. ВС 6, 13); обєда 1 

(XV ст. ВС 13); місц. одн. по обід* (XV ст. ВС 13). 
ОБ'БЛЬ див. ОБЄЛ. 
*0Б1;ТНИЦЯ ж. (2) обітниця, урочиста обіцянка: 

ми илїа воєвода... знаменито чини(м)... како намисковь 
наши(х) наслидоуючи оу доброті обітниць и(х) вірою 
до(с)тонною... случити (!)... по(л)скомоу кролюви... голдь... 
оучинили є(с)ми (Львів, 1436 Сові. II, 697—698). 
ФОРМИ: род. мн. обітниць (1436 Сові. II, 697); знах. мн. 

об£тннци (1436 Сові. II, 698). 
Див. іце *ОБИЦОВАНЇЄ. 
*0ь1»ЦАіИ дієсл. недок. і док. (5) (стп. оЬіесас) (кому 

зробити що) давати, дати обітницю, обіцяти, пообіцяти: 
то ми слюбуємь и обіцаємь ему заплатити (б. м. н., 1411 
Р 77); Тоє вьсє вьгшеписанноє слоубоуемь и обєцахомь 
господарєви нашємоу... здержати (Новий Град, 1479 55 II, 
352). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. обіцаємь І (1411 Р 77);обєцієм 

1 (1462 50 II, 285); аор. 1 ос. мн. обєцахомь, обєцахомь 
(1479 50 II, 351, 352); пперф. 1 ос. мн. есми бьіли... обіцали 
(1479 50 II, 351). 
Див. ще *ОБЄЩАТИ, *ОБИЦОВАТИ, *ОБИЦОВАТИ 

СА, ^ОБ^ЧЮВАТИ, *ОБІЇЧАТИ СА, *ОБ'ВЩЄВАТИ, 
*ОБАЩАТИ СА. 

*ОБІ!ЦОВАНЬЄ див. *ОБИЦОВАНЇЄ. 
*ОБИЦОВАТИ див. *ОБИЦОВАТИ. 
* ОБ'ВЧЮВАТИ дієсл. недок. (1) (кому робити що) да¬ 

вати обітницю, обіцяти: мьі дмитрии... кнА(з) литовскии... 
чинимь то знаємо... иже... королеви польскому ... слюбує- 
ми и обічюємьі... чистаА вірность... будем держа(т) (Кра¬ 
ків, 1388 Р 40-41). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. обічюємьі (1388 Р 40). 
Див. це*ОБ€ЩАТИ, *ОБИЦОВАТИ, *ОБИЦОВАТИ СА, 

♦ОБСІДАТИ, ^Б'ЙЧАТИ СА, '"ЮБ'ЙЩЄВАТИ, *ОБАЩА- 
ТИ СА. 

*0Б1іЧАТИСА дієсл. недок. (1) (робити що) давати обіт¬ 
ницю, обіцяти: а симь нашимь листомь потвержАємь... 
слюбуючи и обічАючи сА... то наше голдованїє... держати 
(Дольний Торг, 1411 Сові. II, 638). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. обічАючи сА (1411 Сові. II, 

638). 
Див. ще*ОБЄЩАТИ, *ОБИЦОВАТИ, *ОБИЦОВАТИ СА, 

*ОБ'ВЦАТИ, *ОБ'ЙЧЮВАТИ, ^ОБ'ЙЩЄВАТИ, *ОБАЩА- 
ТИ СА. 

*0БІ2ЩЄВАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. обіщавати) (роби* 
ти що) давати обітницю, обіцяти: знамєннтосто чинимьі... 

І ижє мьі... слюбили єсми... обіщєваючи... служьба служити 
(Сучава, 1393 Со5*. II, 607). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. обіщєваючи (1393 Сові. II, 607.) 
Див. ще*ОБЄЩАТИ, *ОБИЦОВАТИ, *ОБИЦОВАТИ СА, 

*ОБІ!ЦАТИ, ’^ОБ'ЬЧЮВАТИ, ^ОБ^ЧАТИ СА, *ОБАЩА- 
ТИ СА. 

*0БА30ВАТИ СА дієсл. недок. (2) (кому робити що і 
без додатка) зобов’язуватися: слюбоуемь такіжь... и обА- 
зоуєми сА... ижь какь рихло... кроль полскьі... албо ко- 

торьі снь єго приближатсА... до руски(х) зємль... стєфань 
воєвода нашь, имаєть прїихати обличні (Сучава, 1434 Сові. 
II, 666); ми Стефан воєвода... явно чиним... ажє ми слю- 
боуємь... и обАзоуем СА ... королеви полскомоу... ажє 
абихом єгомилости верни... били (Сучава, 1462 50 II, 292), 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. обмзоуєми см 1 (1434 Сові. II, 

666); обмзоуєм см 1 (1462 50 II, 292). 
Див. ще *ВЬА30ВАТИ СА, ЗАВ'ЯЗАТИ, *ЗАВ'ЬЗОВА- 

ТИ, *ЗАВ'ЙЗОВАТИ СА, *ЗАВАЗАТИ СА, *ЗАОБВАЗА- 
ТИ, *ОБВЄЗАТИ, ^ОБВ'ЙЗОВАТИ, *ОБОВАЗАТИ СА. 

*ОБАЩАТИ СА дієсл. док. (1) (цсл. обіштати) (робити 
що) пообіцяти, дати обітницю, зобов’язатися: А пак... іє- 
гоумєн... Григорїє и сь вьсАми братїАми... они сА обАща- 
ли... како да чинАт... помАн (Гирлов, 1499 50 II, 156). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. см обмщали (1499 50 II, 155). 
Див. щ> *ОБЄЩАТИ, *ОБИЦОВАТИ, *ОБИЦОВАТИ 

СА, *0Б'ЬЦАТИ, *0Б1гЧЮВАТИ, ’^ОБ'ВЧАТИ СА, 
*ОБІі ЩЄВАТИ. 
ОВ див. О У. 
І ОВАЖОНЬ (ОБАЖОНТ)) див. *ОБАДИТИ. 
0\У0ЕІЕ>ЛЧС2 ч. (1) (особова назва): і ре\ге<Ш (!) пат... 

иЧйсгко Котапоууісг, вгіог беу Іігі’и гетіи сіеггуі піпі 
Лакову Оуусіеіеууісг (Луцьк, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Оуубеіедуісг (1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
ОВДОТЇА ж. (3) (особова назва, цсл. Євдокия, гр. Еббохіа) 

Євдокія, Докія, Явдоха: а всА таА имінїа полАци(лУ 
и да(л) єсмь жені своєи... и дочьці своеи кнАжні овдотїи 
(Київ, 1446 Р 154); и оучинили есмо за доушоу... дида 
нашєго,,, и за доушоу.,. кнєгиньь,, Овдотїа (Сучава, 1466 
50 І, 105). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. за доушоу кнєгинн... Ов¬ 

дотїа (1466 50 І, 105); дав. одн. овдотїи (1446 Р 154); ор. 
одн. овдотьєю (1463 ГГД). 

*ОВЕРКИЧЬ ч. (І) (особова назва): мьі... Швидри- 
кгяль... чннимь знаменито... ижь видінь... службу намь- 
вірную... пана Богуша Оверкича... оного приймуемо... 
яко человіка зацного (Луцьк, 1438 Р 140). 
ФОРМИ: род. одн. Оверкича (1438 Р 140). 
*ОВЄСЬ ч. (12) овес: што єси... казаль пописати овєсь 

вшитокь... и мьі то вчинили (б. м. н., 1386—1418 Р 34); 
а с тьіхь же людє(и) со вси(х) идеть осмь колодь овса на го- 
родь (5. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92—92 зв.); И тє(ж) повіди(л) 
пєрє(д) нами што с того села сомина хоживало на(м) 
чотьіри колодьі о(в)са (Вільна, 1499 ГОКІР)- 
ФОРМИ: наз. одн. овє(с) (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); род. одн. 

овса, овьса, о(в)са 5 (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 1487 ВОРСР 
178; 1488 УКТ; 1499 ГОКІР; РИБ 776); вовса 4 (1386— 
1418 5 35); знах.одн. овесь (1386—1418 Р 34); місц. одн. 
по вовсі (1386—1418 Р 35). 

*ОВЄЧИИ прикм. (2) овечий: О пастоусє овечьємь 
(XV ст. ВС 7 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о овєчьємь, овє(ч)ємь (XV ст. ВС 1 

зв., 27). 
ОВОЩЬ ч. (3) (цсл. овошть) О древо овощь 

и м а ю ч и (и м а ю щ и ) див. *ДР12В0, 
ФОРМИ: знах. одн. овощь, ово(щ) (XV ст. ВС 8, 32). 
*ОВРУЦКИИ прикм. (2): ми великий кнАз Швитри- 

кгайл... чиним знаменито... иж... даєм... Кал єни ку о у Жи¬ 

томир ском поветє село Боурковци... а в овруцком повєтє 
І село Остафьєво (Київ, 1437 АЗ І, 33—34); 



* ОВСЯНЬІИ — 74 — ОДЄЖА 

ООвруцкоє место (1) (назва міста в Київсь¬ 
кій землі) Овруч: и били намь чоломь, абьіхмо имь тьіе 
земли их'ь... которьіе мають вь Овруцкомь месте, потвер- 
дьільі (Мозир, 1498 ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. вь (в) Овруцкомь, овруцком 

(1437 АЗ І, 34; 1498 ГВКЛ 22). 
Пор. *ВРУЧИИ. 
Див. ще ВРУЦКИИ. 
*ОВСЯНЬІИ прикм. (1) О (мера) о в с я н а я 

див. *М1їРА. 
ФОРМИ: ор. одн. ж. овсяною (1499 РИБ 777). 
ОВСАНИК ч. (1) (особова назва): а к тому селу два 

ч(є)л(о)в(є)ки тАгнут Онос да ОвсАник (б. м. н., 1470 
АЗ І, 67). 
ФОРМИ: наз. одн. ОвсАник (1470 АЗ І, 67). 
*ОВЦЯ ж. (22) вівця: а кто идєгь до илвова, на головное 

мьіто, у сочаві... огь дєсАть овець одинь грошь (Сучава, 
1408 Сові. II, 631); Иди(к) жалова(л)сА на пастоуха и(ж) 
да(л) ємоу овцю во ста(до) єго паствитї а опАть овци засА 
нємєль о(т) пастоуха (XV ст. ВС 27); И щоби сі есте не 
сварили за моєю имєнїю... але прАчтє и милоуитє кони... 
и овци (Торговище, 1481 ВО II, 358). 
ФОРМИ: рад. одн. овци (XV ст. ВС 27); знах. одн. овцю 

(XV ст. ВС 27); наз. мн. зам. род. от сто овци (1434 Созі. 
II, 668; 1460 ВО II, 275); род. мн. овець 9 (1408 Созі. II, 
631, 632; 1456 Созі. II, 789, 790; 1460 Вй II, 273; 1476 ВО 
I, 215); овець 5 (1434 Созі. II, 669; 1460 ВО II, 273, 274); 
знах. мн. овци, овцї (1458 МІН. Оос. 122; 1481 ВО II, 358). 

* ОВЧИН А ж. (8) овеча шкура, овчина: а кто идєть до 
илвова, на головное мьіто, у сочаві... огь сто овчиньї су- 
ранньш чєтьіри гроши (Сучава, 1408 Созі. II, 631); А што 
коли идет ис нашеи земли... на Серет, та колко мьіта дава¬ 
ли оу Сочаві, того половина имаюгь дати оу Серети от 
оусєго, и от кож... и от овчин (Сучава, 1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: род. одн. овчииьі (1408 Созі. II, 632; 1434 Созі. 

II, 669); наз. мн. зам. род. оть сто овчиньї (1408 Созі. II, 
631; 1434 Созі. II, 668); род. мн. овчин (1456 Созі. II, 789, 
790; 1460 ВО II, 273, 275). 
ОВШЄМЬ присл. (1) (стч. оузет, ста. оигзгет) О и 

о в ш е м ь (1) більше того, а навіть: гдє бьі коли того ис- 
ного пана нашего... иамістко(м) лихое оу волотство раже¬ 
но... и овшєм мили зь и(х) оусі(х) противни(х) рєчїи... 
оуставичнїи обьіслати и вьістєречи (Львів, 1436 Созі. II, 
698). 

! ОВЬІЗРЄВШИ (ОБЬІЗРЄВШИ) див. *ОБЬІЗРЄТИ. 
ОГАНЄСЬ ч. (2) (особова назва, вірм. УоуЬаппез, гр. 

Тюаууг]^): Тімь мьї придали есми пискоупови вормєньс- 
комоу Оганєсови церкви вормєньскьіА (Сучава, 1401 /?/і?). 
ФОРМИ: наз. одн. Оганєсь (1401 КІР); дав. одн. Оганє¬ 

сови (1401 РІК). 
*ОГА0ЬЯ ж. (1) (особова назва, цсл. АгаОия, гр. 'Аудиті) 

Агафія: Я пань микоула... из жоною моєю огаОьею... 

сороужи(л) црквь стго никольї (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: ор. одн. огаОьею (1440 Р 142). 
Див. ще АГЬТА. 
*ОГЄНЬ див. *ОГОНЬ. 
* ОГЛАДАТИ дієсл. док. (1) (чого) (здійснити огляд) 

розглянути (що): тако мьї с паньї оглАдавши его листовь 
ижє суть шлАхєтньш... оставили есми білєцко (!) при білці 
(Львів, 1421 Р 94). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, о гл А давши (1421 Р 94). 
Див. ще ГЛАДЄТИ. 
*ОГОНЬ ч. (6) 1. вогонь, полум'я (3): и па(н) ива(н) 

то и пєрє(д) г(с)дрє(м) тобі світчи(л) оу в очи и же ти са(м) 
готь запи(с) зрєза(в)ши и в ого(н) вкину(л) (Вільна, 1495 
ВМБС) 

2. пожежа, вогонь (2): мьї иляшь воєвода... знаменито 
чинимо... како... рожложивьши (!) шкоди... землАмь роус- 
кимь... пєрежь (!) огєнь... оучинєниі... за щкодьї пєрєдь 

рєченихь зім(л)ь... землю шепиньскоую... даваєми, да- 
роуемьі (Львів, 1436 Созі. 706—707). 

3. світло світильника (1) : (о> загашєнїю огню (XV ст. ВС 
27). 
ФОРМИ: род. одн. огню (XV ст. ВС 27); знах. одн. 

ого(и) 3 (1495 ВМБС); огєнь 1 (1436 Созі. II, 706); ор. одн, 
огнємь (1436 Созі. II, 706). 

*ОГОРИЛКУ Ч., невідм. (1) (особова назва): ми стє- 
фа(н) воєво(д)... чинимь знаменито... ожє... слуга нашь 
остапку огори(л)ку слоужиль намь право и вірно (Сучава, 
1446 Созі. II, 24!). 

*ОГОРОДЬ ч. (3) город, огород: коли(ж) нєкоторьш 
щепи са(до)ви во огороді боудоуть щиплени а боудоуть 
викорени... маеть заставить во огороді щепи (XV ст. 
ВС 29 зв.); и тежь дали ему вь месте Пинскомь огорода 
своего дворь собе поселити (Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: род. одн. огорода (1497 РИБ 683); місц. одн. 

во огороді (XV ст. ВС 29 зв.). 
*ОГОРОЖЄНАЯ ВЄЛИКАЯ ж. (1) (назва села у 

Львівській землі) Велика Горожанка: сь приказаниє(м) 
кралА... взАли есмо вічноую очизноу вь огорожєнои вь 
вєликои (Луцьк, 1445 Р 148). 
ФОРМИ: місц. одн. вь огорожєнои вь вєликои (1445 

Р 148). 
*ОГОРОЖЄНЬЄ с. (1) огороджена земельна ділянка: 

а што коли сєєль (!) оу томь огорожєньи то все бра(л) идїи 
(XV ст. ВС 21). 
ФОРМИ: місц. одн. оу огорожєньи (XV ст. ВС 21). 
Див. ще *ГОРОЖЄНЇЄ. 
*ОГОСПОДАРЬ див. ГОСПОДАРЬ. 
*ОГРАНИЧИТИ дієсл. док. (5) (що, між чим) визначи¬ 

ти границі, межі земельного володіння: тогди кроль... 
посла(л)ь мне а бихь межи ними розьіха(л) и оуграничиль 
промєжи тими сели Ако же на верху виписаньї (Галич, 
І404 Р 68); и ми... дали есмо емоу именє... село Альїшовь.. 
ис полми и с пашнАми... якожь то здавна окроужєно и 
ограничоно (Луцьк, 1446 А5 III, 5); нєха(и) они тую 
зє(м)лю дє(р)жать потому ка(к) и(м) па(н) яку(б) а па(н) 
ра(ч)ко ограничили (Вільна, 1495 ВМЗД)- 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. ограиичили (1495 ВМЗД); 

баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. а бихь... оуграничиль (1404 Р 
68); дієприкм. пас. мин. знах. одн. с. ограничоиоє (1488 
А8 І, 242); предик. пас. дієприкм. ограиичєно 1 (1452 
АрхЮЗР 8/Гу, 60); ограничоно і (1446 АЗ III, 5). 
Див. ще *ГРАНИЧИТИ. 
ОГРИНЄЩЇИ мн. (2) (назва села в Молдавському кня¬ 

зівстві): и продали... є(д)носєло... на имі огринєщїи (б. м. 
н., 1497 Созі. 3. 208). 
ФОРМИ: наз. огринєщїи (1497 Созі. 3. 208). 
*ОГРИНЧА ж. (І) (назва потоку в Молдавському кня¬ 

зівстві): и дали есми ему... єдну пасику на вірхь огрин- 
чи (Сучава, 1435 Созі. І, 403). 
ФОРМИ: род. одн. огринчи (1435 Со5*. І, 403). 
ОД див. ОТЬ1. 
ООНОШТНУ дієсл. док. (1) <>$1ій осПіопіІНу 

див. *СЛТ!Д Ь. 
ФОРМИ: інф. обЬопШіу (1413 ОБ 48). 
^ОДДАВАТИ дієсл. недок. (1) (що) (податок) сплачу¬ 

вати, віддавати (що у що): до того позволяємь имь... в 
домихь своихь шинковать, оддаючи до скарбу Нашого 
повинность дорочную (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. оддаючи (1389 РЕА І, 27). 
Див. ще ДАВАТИ 1, ДАТИ 2, ОТДАТИ 3. 
* ОДДАТИ див. ОТДАТИ. 
*ОДЄЖА ж. (2) одяг, одежа: о слоужєбнико(х) што не 

имаю(т) изь битьі(х) члвко(в) одєжи бра(т) (XV ст. ВС 24 
зв.— 25). 
ФОРМИ: род. одн. одєжи (XV ст. ВС 25); знах. одн. 

одєжоу (XV ст. ВС 7). 



•ОДЄННАДЦАТЬІИ — 75 — одинь 

Див. ще •ОД'БНЇЄ. 
•ОДЄННАДЦАТЬІИ див. *ОДИНАДЦАТЬІИ. 
•ОДИНАДЦАТЬІИ числ. (3) одинадцятий: А писань 

листь... сентября одинадцатого (Володимир, 1471 АрхЮЗР 
8/ІІІ, 628); Писан оу Луцку... м(и)с(А)ца ноАбра одєн- 

■надцатого днА (Луцьк, 1487 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: род. одн. одинадцатого 2 (1471 АрхЮЗР 8/111, 

628; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); одєииадцатого 1 (1487 АЗ І, 241). 
*ОДИНАДЦАТЬ числ. (1) одинадцять: а єса(ч)ньі(х) 

одина(д)цать члвка подьімьщиноу дають (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одииа(д)цать (бл. 1471 ЛКЗ 91 з в.). 
одино числ. (1) (у знач, іменника) (єдине ціле) одне: 

а иамь сущимь православньїмь християномь Ляхомь и 
Руси достоить исполняти Божия церкви и ихь свещень- 
Нгїковь, а не обидети; есмо бо ники... одино братя христия- 
не Латьіни и Русь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. с. одиио (1440 АрхЮЗР і/УІ, 5). 
*ОДИНОЦЬСТВО с. (1) єдність, згода, однодумність: 

и слюбили єсмо... с нашими па(ньі)... с нимь б(ьі)ти оу 
приАзни и в одиноцьств’Ь (Троки, 1442 Сові. II, 719). 
ФОРМИ: місц. одн. в одиноцьствЬ (1442 Сові. її, 719). 
Див.ще*ЄДИНАЦТВО, *ЄДИНОЧЬСТВО, *ЄДИНСТВО, 

едНАНЬЄ, *ЄДНОСТЬ, *ЄДНОТА, *ЄДНОЦСТВО. 
*ОДИНЦЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А на твердо (!) 

того моєго листоу просил єсми кнАзА Сєм'Ьна Богданови¬ 
ча Одинцєвича, а кнАзА ©едора Дмитрєєвича Горского... 
абьі Их Милость пєчати свои приложили к сємоу моємоу 
листоу (Друцьк, 1492 АЗ III, 24). 
ФОРМИ: знах. одн. Одинцєвича (1492 АЗ III, 24). 
ОДИНЬ, ОДИНЬ, ОДНЬІИ числ. (228) 1. (кількісний) 

.один (111): априписаль есмьмикитинодворище ткому жь(!) 
дворищю... ижь бьіло на двоє але А даль за одино (Ка¬ 
зимир, п. 1349 ЯЗ); а се я пань михаило ивановичь заста- 

виль своє село чєрєпьінє... осташкови ... во к гривень без 
одной гривни (Львів, 1386 Я 31); а мьіто ймуть дати... 
оу бакові одинь грошь... а у сирАть... одинь грошь (Су- 

■чава, 1408 Сові. II, 632—633); а бобровникь одинь сь ко- 
немь и со псомь, а до хода ему грошь (Луцьк, 1444 АкЮЗР 

І, 17); а в томь сєлє... оди(н) члвкь старьі(и) и тоть подьімь- 
щиноу даєть (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91); а пройдеть, а про- 
иЬшкаеть большь чотьірь неділь хотя одинь день, ино за 
ся йдучи, такожь по два гроши (Степань, 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9); А брать его... тйжь вмерь, одно детя дЬвку сь 
нею мьвшьі (Троки, 1494 РИБ 560); 

(один з двох або декількох) один (24): Тег іезІІіЬу... пеко- 
. іогоЬо... итегіоЬо... оі обпоіе гетіі бо бгиЬо]е гетіі 
чгегіі Ьу сгегег туїа, пісгоЬо па пісЬ туїа пе таіеі' Ьгапо 

Ьуіі (Луцьк, 1388 %РБ 105); Ми вєликии кнзь витовть дали 
есмо сюю нашу грамоту бєдриху што держить о(т) нась 
двй сєлищи одно сволочигачи а другоє вєрхь болванцА 
(Турейськ, 1429 Я 112); Ино сЬ зостали нашємоу... прькьла- 
боу... три села, одино... на обрьшїє Воронй, и дроугое 
село Дрьгоушанїи (Сучава^ 4480 ВИ І, 241); оди(н) клю(ч) 
имаєть имєтї соудья а дроу(г)и по(д)соудо(к) (XV ст. ВС 
42 зв.); а кто-бьі тоє єднаньє... оузроушиль, тоть маєт 

-заплатити королю пАть соть копь гроший, а одна сторона 
■дроугой стороні триста копь гроший (Вільна, 1482 АЗ 
її, 79); а какь зь нихь одинь зомреть а не зоставить по со- 
бе синовь... то его половина... на того маеть спасти кото- 

•рмй ся останеть (Троки, 1498 ГВКОО); 
, за одинь (1) заодно: и бьіль бьі твоя милость зь 
нашимь господарємь... за одинь на кожьдого его милости 
нєприятєля (Троки, 1494 вЬ II, 387); одинь д р о у - 
гом о у (1) один одному, взаємно: почонь здавна и досю- 
*Д, сь вашими предьки... коли били оу приАзьни ... ино 
«ежи ними тогди многиє доброти бьіли, одинь дроугомоу 
прнАзьни чинивали (б. м. н., 1484 ЯМ); в одинь час 

(2) див. ЧАСЬ; однимь произволєнїємь 
(1) див. ПРОИЗВОЛЄНЇЄ; ни одну нити (1) див. 
*НИТЬ; изгодитисА на одино с л о в о (2) див. 
*ЗГОДИТИ СА 1; одною волею (3) див. ВОЛЯ 1; 
хотА и один грош (1) див. ГРОШЬ. 

2. (у знач, займенника) (59) а) (із запереченням) жодний, 
ні один (50): а ту не надобй ни дному (!) чайковьцю собй 
й зачинити (!) (Казимир, п. 1349 Я 3); оі іусЬ іо гесге] 
гобпоЬо ЬаЬапїа песгіпесгі, ^упіа^згі обпоіе кгі^а^о]е, 
токгоіе сЬизіу з^іеіоїе, козіеіпоіе, коіогусЬ габпут оЬу- 
сгаіет пі обіп ргіішо'йгаїі пе та\еі' (Луцьк, 1388 ІРЬ 
103—104); а нє имаєть той корьчмьі (!) от нє(г) отнАти ни 
один староста (Медика, 1407 Я 72); и тако(ж) ни оди(н) 
игоумє(н) илї ини калоугерь, да нє имаєть иного прїмйсоу 
ни оу чє(м) кь нашємоу калоугєроу (Дольний Торг, 1443 
Сові. II, 185); Отьпустили есмо войту Володимирскому... 
на войну не ходити... ни со однимь старостою Луцькимь 
(Судомир, 1488 РИБ 424); а коли би обадва змерли а не 
зостанеть ся ни по одномь синовь... то тое село Осекрово 
на нась прийти будет (Троки, 1498 ГВКОО); н и в одно 
в є р є м А (1) див. *ВЄРЄМА; ни (н є) однимь вє- 
р е м А н є м ь (2) див. *ВЄРЄМА; ни оу одиноу 
р о у к о у (1) див. РУКА; 

б) (неозначеного) один, якийсь, певний (9): ти кнА(з)..- 
послалисА одного на имА идикгиА до аксакь тємирА на ме¬ 
не ли(хо)го мислАчє (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); хотар... 
на столпь, против одиного писка, та... до хотара Сьльжа- 
нилор (Сучава, 1495 ВО II, 78); Штожь одинь слоуга 
мо(и)... оу вашь оулоусь вьпаль а дє(и) такь сльшіимь 
штожь добрь здоровь єсть (б. м. н., 1484 ЯМ); коли ва- 
шєй милости посоль... бьіль оу нась, онь ту знашоль... 
одну паню оть Татарь викуплена (б. м. н., 1499 ВО II, 
450); 

3. (спільний) один (6): о бра(т)и што оди(н) млинь има- 
ють (XV ст. ВС 7); Фра(н)ци(к) а Фа(л)ко индри(х) три 
братєнїки держали одно(г) мльїнарА (XV ст. ВС 23); ми 
питали, по чому ви свєдоми? Они повєдили, ижь з нами 
соуграничники Волчкєвичи и Ивашковци и Клєпачи, 
поущи нам, лови, дерево бортноє з одного (Лукониця, 
1478 АЗ III, 17). 

4. (той самий) один і той же (6); Идїи о(т)повєда(л) жє 
то(т) франци(к) бьі(л) с нимь во одно(м) сєлє (XV ст. ВС 
21). 

5. (тільки один) єдиний (11): оі іусЬ іо гесгеі габпоЬо 
ЬаЬапіа песгіпсгі, ^упіашзгі обпо]е кгша\уо]е... скизіу 
(Луцьк, 1388 ІРЬ 103); охмать царь одинь царь бьіль, а 
нинє два цари есмо з братомь моимь сєдихматомь (б. м. и., 
1484 ЯМ); пишеть кь намь, ижь перво сего писаль еси 
до нась за слугою своимь... о близость именья тетьки его... 
што жь она его взела... вь тое именье за сина место... 
бо кь тому йменню иньшого близшого никого неть, толь- 
ко одинь онь (Краків, 1489 РИБ 437); и поведиль передь 
нами, штожь сь нихь со всихь только одна служба пань- 
церная идеть (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. одииь, оди(н), одинь, одї(и) 35 

(1388 ІРБ 104; 1407 Я 72; 1443 Сові. II, 185; 1449 Сові. II, 
378; 1455 Сові. II, 772; 1468 ВО II, 302; 1471 ВО І, 159; 
і489 РИБ 437; XV ст. ВС 24; 1498 ГВКОО і т. ін.); одими 

Т(ХУ ст. ВС 39 зв.); род. одн. ч., с. одного,о(д)иого,од(н)го, 
одио(г) 22 (1388 ЇРІ 107; 1392—1393 РФВ 170; 1443 Сові. 
II, 131; 1449 Сові. II, 746; 1451 АкЮЗР 11, 106; 1475 АЗ І, 
70; 1489 РИБ 433; XV ст. ВС 7, 11 зв.; 1499 ВО II, 450 
і т. ін.): одиного 1 (1495 ВИ II, 78); дав. одн. ч., с. одному, 
! дному (п. 1349 Р 3; 1407 СскМ.бб; 1462 ВИ II, 289; 
XV ст. ВС 42 зв.; 1465 /45 І, 57); знах. одн. ч. одинь,один, 
оди(н) 71 (1388 2РЬ 107; 1408 Соні. II, 631; 1434 Сові. 668, 
669; 1445 Сові. II, 218; 1456 Сові. II, 789; 1460 ВИ II, 273; 
1471 ВИ І, 159; XV ст. ВС 25; 1494 В£> II, 387 і т. ін.); од¬ 
ного, одно(г) 6 (1447—1492 ЛКНКВ; 1480 ВО І, 243; XV ст. 
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ВС37, 37 зв.; 1481 ВИ II, 365; XVст. 5С23); ор. одн. с. 
одньїмь, одньїмь, одним, (о)дим(м), о(д)иьі(м) 7 (1393 Р 
51; Созі. II, 612; 1400 Сові. II, 618; 1462 ВД І, 67; 1488 
РИБ 424; XV ст. ВС 21, 34 зв.); одним* 1 (1436 Созі. II, 
701); одн*мт» 1 (1393 Созі. II, 607); місц. одн. ч., с. в (по) 
одномь, одно(м) (бл. 1471 ЛКЗ 92‘, XV ст. ВС 21, 21 зв., 
32 зв.; 1498 ГВК.ОО)', наз. одн. с. одно 5 (1429 Р 112; 1468 
ВБ І, 127; XV ст. ВС 9, 34 зв., 43 зв.; 1480 ВБ І, 241); 
зам. род. одно слова 1 (1395 Созі. II, 610); знах. одн. с. 
одно 22 (1388 Р 41; 1411 ДІДкА* 439; 1421 Р 96; 1429 Созі. 
I, 242; 1444 Л5 І, 42; 1448 Созі. II, 300; 1464 50 І, 83; 
1472 50 І, 169; 1494 РИБ 560 і т. ін.); одино 8 (п. 1349 Р 3; 
1413 Р 83; 1480 50 І, 243, 246; 1481 50 І, 248; 1482 50 
II, 262; 1483 Созі. З■ 121); наз. одн. ж. одна, од(и)а 10 
(1407 Созі. II, 629; 1473 50 І, 183; 1482 Л5 І, 79; 1493 
АЛРГ 56; 1496 АЛРГ 71; XV ст. ВС 12 зв., 13 зв.; СЯ 43 
зв.; XV ст. ИК; 1499 РИБ 776); одина 1 (1472 ДГСВМ)\ 
род. одн. ж. одноє, о<іпо)е 4 (1388 2РЬ 103, 105; XV ст. 
ВС 15 зв.; 1447—1492 ЛКБВ); однои 3 (1393 Созі. І, 13; 
1404 Р 70; 1433 Р 123); одно* 1 (1386 Р 31); дав. одн. ж. 
однои (XV ст. ВС 32 зв.); знах. одн. ж. одну 15 (1386—1418 
Р 35: 1419 Р 91: 1443 Созі. II. 120: 1448 ДІВ«А» 491: 1456 
Созі. II, 577; 1468 50 II, 302; бл. 1471 ЛКЗ 92; 1483 50 І, 
275; XV ст. СЯ 43 зв.; 1499 РИБ 777 і т. ін.); одину 3 (1411 
Р 76, 77; 1492 50 II, 292); ор. одн. ж. одною (1436 Созі. 
II, 701; 1448 Созі. II, 738; 1467 50 II, 297); місц. одн. ж. 
по одно(и) (бл. 1471 ЛКЗ 92); род. мн. одньі(х) 3 (1395 
Созі. II, 612, 613); одии(х) 1 (1436 Созі. II, 702); дав. мн. 
одньі(м) (1495 БСКИ). 
Див. ще ЕДЕН, ЄДИНІ». 
«ОДЛОЖИТИ див. ОТЛОЖИТИ. 
1 ОДНА див. ОДНО. 
1 ОДНАВА див. ОДНОВА. 
ОДНАКЇИ прикм. (1) (такий самий) однаковий: А 

оли(ж) по(до)дньі(м) пано(м) лю(ди) одно имєє(т) бьіть а 
од(н)го права поживать абьі не бьіли кант, морьскьі(и) дивь 
потрєбно єсть абьі однакїи соудь бьіль (XV ст. ВС 34 зв.)* 
ФОРМИ: наз. одн. ч. однакїи (XV ст. ВС 34 зв.). 
ОДНО присл. (25) тільки, лише, лиш: най пєрвоє схю- 

боує(м) (!) ижє нєимаємь жа(д)ного и млго пана собЬ 
имЬти, а ни ємоу слоужити одно... кролєви по(л)ском(оу) 
(Хотин, 1448 Созі. II, 734); одно ж позволяю зятю моєму... 
у дуброве моей Хренницкой дерева утяти... и не мают да- 
лей у дуброву мою Хренницкую уходу... одно по Роскопа- 
ницу — могилу (Хрінннки, 1472 АрхЮЗР 8/ПІ, 3); а колі 
оу нємєцькомь правЬ кмєть осАдЬ(т) тогдьі не можєть 
о(т)итї о(т) пана одно дЬди(ч)ство прода(в)ши (XV ст. ВС 
39); а тоть дей Крупша сьіновь вь себе не мЬль, тол(ь)ко 
одно двЬ дочцЬ (Вільна, 1495 РИБ 602). 
Див. ще ЄДНО. 
ОДНОВА присл. (3) !. один раз (2): колі хто держіть оу 

закладі дєди(ч)ство сказоуємь мьі(ж) то(т) которьш то за¬ 
стави (л) а не бЖдє(т) ли того тогдьі єго бли(ж)нїи алюбо 

плємєнникь прє(д) нашимь соу(д)єю алюбо прї цркви 
котороєжь то дєди(ч)ство є(ст) алюбо прї нашємь соимоу 
намне ро(к) однова имаєть освє(т)чєнїє оучини(т) ижє то 
деди(ч)ство оу такьі(х) пєнєзА(х) заложєно (XV ст. ВС 20 
зв.); ОуставлАи(м) по(д)рочнїкьі ка(ж)номЖ поветє однава(!) 

оу мць имають бьіти положенні (XV ст. СД 43). 
2.< ?) (1): ОуставлАємь з ра(до)ю наши(х) пано(в) колїжь 

которьш рьшєрь... не боудєть пере (!) соудомь оважонь (!)... 
а боудє(т) однова длА єго добро(г) бьітлєкїа имєєтсА своєю 
рукою о(т)присА(ч) (XV ст. ВС 26 зв.). 
ОДНОВАЧЬ <?) (1): Всї речи и жалобні осЖжєнн соу(д) (!) 

ка(к) оу мерло а є(ст) ка(к) проти (в) прїро(ж)нїю алюбо 
протївь правЖ одновачь (XV ст. ВС 22—22 зв.). 
ОДНЬІИ див. ОДИНЬ. 
ОДО див. ОТЬ1 

ОДОСЛАТИ Сії дієсл. док. (3) бути відісланим, відісла¬ 
тися: А пак аж сА прилоучит та побЬгнєт нЬкоторїи наш 
боярин... до кроль... тот бьі имал одослати сЬ до нас до 
своєго господарі (Гирлов, 1499 ВО II, 421). 
ФОРМИ: інф. одослати сь (1499 ВО II, 421, 443). 
Див. ще *ВЬІСЛАТИ, *ВЬІСЬІЛАТИ, ЗОСЛАТИ, *ОТО- 

СЛАТИ, ПОСЛАТИ 1, ПОСЬІЛАТИ, ПРИСЛАТИ, *ПРЬІ- 
СЬІЛАТИ, *СЛАТИ, $$УЬАТІ $ІА, СЬСЛАТИ, *СЬІ- 
ЛАТИ. 

*ОДПРАВИТИ див. *ОТПРАВИТЬ. 
! ОДРЄИ див. АНДРІЇИ. 
ООТІЛ, див. ОТТОЛЬ. 
ОДУРОВИЧЬч. (1) (особова назва): а на топослуси ивань 

владьічинь зАть... ивань башкиртовичь хватковичь <...) 
одуровичь (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. одуровичь (1385 Р 28). 
ОДЬ див. ОТЬ1. 
ОДЬКОЛЯ див. ОТКОЛ. 
ОДЬТОЛЬ див. ОТТОЛЬ. 
* ОД'йНЇЄ с. (1) (цсл. одЬниє) одежа, одяг: обьічан зло- 

стївїи бьі(л) слоужєбнїчїи, колї и(х) прївожєно до забїтьі(х) 
на дорозє тогдьі онї и(х) лоупили с тго имєнїя (!) оу кото- 
ромь бьіли забити (XV ст. ВС 25). 
ФОРМИ: род. одн. ! имєнїя (XV ст. ВС 25). 
Див. ще *ОДЄЖА. 
ОЖ див. ОЖЬ. 
*ОЖА ж. (1) (назва двора у Троцькому воєводстві) 

Гожа: Намьстнику Переломскому и Ожскому... хто и на- 
потомь оть нась будеть Переломь и Ожу держати (Вільна, 
1495 РИБ 601). 
ФОРМИ: знах. одн. Ожу (1495 РИБ 601). 

*ОЖАЛОВАТИ дієсл. док. (9) (о що) звинуватити, об¬ 
винуватити (кого в чому): Коли боудєть хто о злодЬиство 
ожаловань оуставлАємь ижє в го(д) того обжалованнаго 
имаєть модь кь правоу позва(т) (XV ст. ВС 18). 
ФОРМИ: теп. пас. З ос. одн. ч. бьіваєть ожаловань, 

! баваєть ожалова(н) (XV ст. ВС 6 зв., 18); майб. пас. З ос. 
одн. ч. боудєть ожаловань, ожалова(н) 4 (XV ст. ВС 7, 
18, 24, 26 зв.); боудє(т) ожаловань 2 (XV ст. ВС 18). 
Див. ще *ОБЖАЛОВАННЬІИ. 
ОЖЄ спол. (496) !. (зв'язує члени речення) (І) (єдналь¬ 

ний) І, та (1): гЬм<ь ми>... дали єсмьі ємоу... двЬ сель... на 
имЬ тЬмь дв(омь) сєломь зоубриковци ожє иванковци 
(Сучава, 1429 Созі. І, 258). 

II. (зв'язує речення) (495) !. (приєднує підрядні додат¬ 

кові — у постпозиції) що (486): ВЬдаи то кождии члвкь... 
ожє я кнАзь єоунутии и кистютии и любарть... чи ними 
мирь твердий (б. м. н., 1352 Р 5); Влодисла(в)... кроль 
польски... чинимо то свЬдо(м)... ожє пано пєтр... пожи- 

чило на(м) д тисАчЬ рублиї фрАжьского сєрєбра (Луцьк, 
1388 Р 36—37); ми пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє... чєрна(т) плоскарь и брать єго щєфоу(л), служили 
намь право и вЬрно (Сучава, 1448 Со5*. II, 323); ми стєфа(н) 
воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє дали... єсмьі... мона- 
стироу о(т) нЬмца... дааніє... дЬда нашєго (Ясси, 1500 
Созі. 5- 230). 

2. (означальні — у постпозиції) який (4): мьі алєксандрь 
воєвода... дали єсми монастирєви стго николн... болота 
що би никто смЬль (!) ловити до хотар<а> ожє єсть на хєтчє 
(Сучава, 1409 Со5^. І, 69); Сє азь... пань Игнатїє... ожє бла- 
гопроизволих нашим благимь произволєнїємь... кь свА- 
томоу мЬстоу... даль єсми єдно село за Проутомь (Путна, 
1476 ВО І, 211). 

3. (підметові — у постпозиції) що (3): ИсталосА при дер¬ 
жаві пана отьі... ожє купиль пань вАтславь дмитровьскии 
дворище (Львів, 1370 Р 18); 3\Л(їос2по ЬибеіЬ козгботи... 
оге ргІ52о(І52у гпиго\уе зразсгапІе гаїо^аіі па Рапа Міго- 
зїа’*га (Галич. 1413 01 48) 
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4. (умовне — в інтерпозиції) якщо, коли (1): а коли бь 
дасть стану митрополитомь я за то слюбую и хочю дати 

ожє бь дасть моєму... королю двй сгЬ гривень рускихь 
(Опатів, 1398 ЗЛЕІК). 

5. (способу дії — у постпозиції) що (1): а поєдналисА 
на в’Ьки ожє вольчкови нє починати одЬль (!) николи 
(Вишня, 1393 Р 52). 
Лив. ще АЖЄЧ АЖЄТ. АЖЬ1. ЄЖЄ. ЄЖЬ, ИЖБЬІ, 

ижє2, йжєть, ижь2, ожь, АЖЄ. 
*ОЖЄВАТИ див. О УЖИВАТИ. 
ОЖЕГОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Ожигівці: и ми... дали есмо... за его в’Ьрную службу села 
на имя... Белка, Ожеговцьі (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8). 
ФОРМИ: наз. Ожеговцьі (1430 АрхЮЗР 8/1V, 8). 
ОЖЄГЬ ч. (1) (особова назва): а на то послуси... богдань 

тивуиь... пан та ожєгь солнАчковичь (Перемишль, 1366Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ожєгь (1366 Р 12). 
! ОЖЄРОМЬ <ОЗЄРОМЬ> див. ОЗЄРО. 
ОЖИВАТИ див. ОУЖИВАТИ. 
*ОЖИВАТИ СІ! дієсл. недок (1) (бути придатним 

для використання, вжитку) уживатися, використовува¬ 
тися: а хотар гЬ(м) в'Ьс'Ь(м) (...) о(т) оуси(х) сторо(н) 
колко сЬ могоу(т) оживати (Сучава, 1432 ДГВІН) 
ФОРМИ: інф. сЬ... оживати (1432 ДГВІН). 
Див. ще ОУЖИВАТИ. 
ОЖИДАТИ дієсл. недок. (1) (чого) чекати, ждати (на що): 

а чо(г) бьі сА лицє(м) нє знашло по нашєи земли, а они 
имаю(т) то(г) ожидати до по(д)бного часу (Сучава, 1457 
Созі. II, 809). 
ФОРМИ: інф. ожидати (1457 Созі. II, 809). 
ОЖИНИНСКИЙ ч. (1) (особова назва): а при том бнл 

пан Андрєй... пан Ходко Ожининский (Острог, 1464 АЗ І, 
67). 
ФОРМИ: наз одн. Ожининский (1464 АЗ І, 57). 
*ОЖОГОВЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

я дали єсми... села... (на) им-Ь колєшєвшї... и ожого(в) 
(Сучава, 1447 Со5*. II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. ожого(в) (1447 Созі. 11, 273). 
*ОЖСКИЙ прикм. (І): Намистинку Переломскому и 

Ожскому... и иньїмь наместникомь нашимь хто... будеть 
Переломь и Ожу держати (Вільна, 1495 РИБ 601). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Ожскому (1495 РИБ 601). 
Пар. *ОЖА. 
ОЖЬ, ОЖЬ, ОЖ єпол. (9) (приєднує підрядні додаткові 

речення — у постпозиції) що: мьі ильА воєвода... чьінимь 
знаменито... ожь взАли єсмо прьіАзнь... зь великимь кнА- 
зємь казимиромь (Сучава, 1442 Созі. II, 716); Сє аз... Ио 
Стєфан воєвод... знаменито чиним... ож прїидошє... Нєг- 
ша... и сь єи дЬтми... и продали свою правою... отниноу 
(Сучава, 1491 БО І, 451). 
Див. ще АЖЄ !, АЖЄТ, АЖЬ *, ЄЖЄ, ЄЖЬ, ИЖБЬІ, 

ижє2, йжєть, ижь2, ожє, АЖЄ. 

*ОЗАРЬИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь 

дмитриєви(ч)... озарьичи двдь и Аковь... чинимн знаме¬ 
нні)... како кєдьї... дмитрии иньмь имєнє(м) корибу(т)... 
голдованиє... королеви польскому... слюби(л)... а мьі... 
нслюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОНМИ: наз. мн. озарьичи (1388 Р 38). 
ОЗАРЬА ч. (1) (особова назва, цсл. Азария, гр. *А£арїа?) 

Азарій: Поручили(с) кнА(з) вєлико(м) скирьгаилу за 
Гридка за костАнтинови(ч)... дани(л) висовидови(ч) озарьА 
мишютинь (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. озарьА (1392 Р 47). 
*ОЗЄРЄНСКИИ прикм. (1)0озєРєнское дво¬ 

ри що (1) (назва земельної ділянки у Волинській землі): 
Я пан Олєхно Юрєвич... продал єсми... Йвану Дроби- 
шоу Мжуровичоу озєрєнскоє дворищо (Острог, 1464 АЗ 
Ч, 57) 

ФОРМИ: знах. одн. с. озєрєнскоє (1464 АЗ І, 57) 
Пор. ОЗЄРАНЬЬ 
*ОЗЕРИЩЕ с. (1) місце, де було колись озеро: узривь- 

ши есмо знаменитую намь служьбу... Петра Ланевича 
Кирдеевича Мьілского... и мьі... дали есмо ему... село Вер- 
бяев... з реками, з речищами, з озерьі, с озерищи (Луцьк, 
1445-1452 АрхЮЗР 8/1V, 12). 
ФОРМИ: ор. мн. озерищи (1445—1452 АрхЮЗР 8/іУ,12) 
*ОЗЄРКО с. (2) невелике озеро, озерце: мьі пєтрь воє¬ 

вода... чини(м) знаменито... яко да оутврь(димь) на(ш) 
црьковь, монастирю о(т) бьістрици... и сь оусими озера¬ 
ми и гирлами и озєркани (зіс.— Прим, вид.) (Сучава, 
1455 Созі. II, 531); ми Стєфан воєвода... чиним знаменито 
... яко да оутврьдим црьковь монасти(роу) от Бнстрици... 
и сь оусими озерами и гирлами и озєрками (Дольний Торг, 
1458 ВГ> І, 8). 
ФОРМИ: ор. мн озєрками 1 (1458 ВИ І, 8); І озєркаии 1 

(1455 Созі, II, 531). 
Див. ще *ОЗЕРЦЕ. 
*ОЗЄРНИЦКИИ прикм. (1) (пор. Озерница у Троць- 

кому воєводстві): А при нас бил пан Богдань Дрємоутє- 
вичь, пан Рємєзь, пан Ивашко, боАрє Слонимскиє и Озєр- 
ницкиє (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: наз, мн, ч. Озєрницкиє (1478 АЗ III, 17). 
*ОЗЄРНИЧАНЄ ч. (1) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання, пор. Озерница) озерничани: И поставила пєрєдь 
нами пани ВасилєваА Озєрничань и Милошєвичь и Волч- 
ковичов (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. мн. Озєрничаиь (1478 АЗ III, 17). 
ОЗЄРО, ОЗІЇРО с. (98) озеро (95): а придаль єсмь ему 

озера рибна А за дн’Ьстромь (Казимир, п, 1349 Р 3); оузда- 
ли и о(т)ступили то’Ь дЬдниньї пану кол’Ь... с озєрьі (Галич, 

1409 Р 74); ми вєликии кнзь швитрикгаиль... чини(м) 
знакомито... ижє... дали єсмо... пану андр’Ью.. село 
михлинь... с озєрьг (Київ, 1433 Р 118—119); а на озєрє 
зємлица пашнаА Коузнєвщина, а в в (1) озєрє и в рєцє Ба- 
бичи є(зн) и в Тоухоу, а тамжє на озєрє землю бортьноую 
на имА Рогозноу (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); и дали и при- 

ложили єсми о(т) на(с)... стмоу монастироу о(т) немца бо¬ 
лото криваА и озеро, на им^ по(д) доубровка (Ясси, 1500 
Созі. 3. 230); 
озеро Антоново (1) (назва озера у Подільській 

землі): тамь же противь той долини, в рици Згару, в озе- 
рьі Антонобьі для вечистого знаку паль забити казали есмо 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9); озеро Ковоурлоу- 
искоє (1) (назва озера у Молдавському князівстві): 
ТАм ми... далї... єсми ємоу... половина озера Ковоурлоуи- 
скоє (Сучава, 1468 Вй І, 130); святоє озеро (1) 
див. СВАТЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. озеро, оз£ро 2 (1444 АрхЮЗР І/УІ, 8; 

2-а пол. XV ст. СПС)\ зам. род. оу озеро 2 (1493 БО II, 19; 
1495 ВИ II, 89); род. одн. озера (1400 Р 62; 1440 Р 142; 
1468 ВО І, 130; 1473 ШКН 165; 1495 ВИ II, 18; 1495 ВО 
II, 89; 1499 ВО II, 140); знах. одн. озеро (1409 Со5*. І, 71; 
1429 455; 1440 Р 142; 1444 АрхЮЗР і/УІ, 8; 1447 
Созі. її, 281; 1459 Созі. 5. 22; 1466 Ви І, 105; 1473 ШКН 
164, 165; 1500 Со5*. 5 . 230 і т. ін.); ор- одн. озєромь, озє- 
ро(м), озєромь, ! ожєромь (1436 Созі. І, 475; 1445—1452 
АрхЮЗР 8/ІУ, і2; 1455 Созі. її, 540; 1459 Созі. 3. 22; 
1462 Созі. Б>. 11; 1497 Созі. 3. 223; РИБ 684); місц. одн. 
в (на) озєрє 4 (1492 АЗ III, 23); на озєри 2 (1464 0/Я«А» 
5І7); в (оу) озєри 3 (1430 ГВКЛ 9; 1455 Со5Г. II, 531; 1458 
ВО І, 8); наз. мн. озера (1462 Созі. О. 11); род. мн. озєрь 
(1447 Созі. II, 281); дав. мн. озерам, озєра(м) (1462 ВИ 
І, 52; Созі. О. 11); знах. мн. озера 7 (1349 Р 3; 1386 Р 33; 
1459 Созі. 3. 22; 1462 ВИ І, 52; 1472 ДГСВМ; 1473 ШКН 
165); озєри 3 (1447 Созі. II, 288; 1452 £>/Д«А» 500); ор. мн. 
озєри, озЬри, огегу 34 (1409 Р 74; 1424 Р 100; 1433 Р 127; 
1437 АЗ І, 34; 1444 А5 ї, 40; 1446 АкЮЗР І. 18; 1451 Р 
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156; 1487 АЗ І, 86; 1499 АЗ І, 117 і т. ін.); озери 3 (1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1466 АЗ І, 62; 1497 РИБ 684); 
озерами 4 (1445 АкЮЗР І, 17; 1452 500; 1455 
Сові. II, 531; 1458 В О І, 8); місц. мн. оу (по) озерах, озе- 
ра(х) 3 (1453 ПГ0В\ 1466 Вй І, 96; 1470 523); 
залі. рад. до озєра(х) 1 (1470 ОІР&А» 523). 
Див. ще *ЄЗЄРО, *ЯЗЄРЬ1. 
*ОЗЕРЦЕ с. (2) невелике озеро, озерце: а черезь тую 

дорогу краєм нив церковних Хренницких и Смьіжаль, 
которая вьстала нижей озерца Линева (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/ПІ, 3); и дали и потвердили есми тому свЬто- 
моу нашему монастирю... едно озеро ка им'Ь БлисчЬтул... 
и вьіше озера Блисчатула другое озеро на им^ Будоеле, 
и Другое озерце Секриюль (Сучава, 1473 ШКН 164—165). 
ФОРМИ: род. одн. озерца (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); з пах. 

одн. озерце (1473 ШКН 165). 
Див. ще *ОЗЄРКО. 
ОЗЄРАНЬЇ мн. (4) (назва присілка у Волинській землі) 

Озеряни: Такжє што придали єсмо кн(А)зю Федору село 
Бродов... ис_присєл_ки: ОзєрАньї, Городница (Луцьк, 1396 
АЗ І, 20); >1 пан Дробьішь Мжюрович м-Ьстич острозкїй 
коупил есми оу пана Олєхна Чоускьі имЬньє єго... на им'Ь 
Конюхи а ОзєрАньї (Острог, 1463 АЗ І, 56). 
ФОРМИ: наз. Озєрмии (1396 АЗ І, 20; 1463 АЗ І, 56); 

род. озерАиь (1458 ОЖДМ). 
*ОЗИМАЯ ж. (1) (збіжжя, посіяне восени) озимина: 

а колї оу нємєцькомь правЬ кмєть осАдЬ(т) тогдьі не мо- 
жєть о(т)итї о(т) пана одно дЬди(ч!ство прода(в)ши а оу 
мЬсто себ-Ь кмєтА тань багато(г) ка(к) сєбЬ о(т)са(ди)ть алю- 
бо полА ємоу изорать исправить гораздо и осєе(т) озимоую 
и ярово(м) (!) и воздасть па(н)оу своєм(оу) тогдьі можеть 
поити гдЬ хочєть (XV ст. ВС 39). 
ФОРМИ: ор. одн. озимоую (XV ст. ВС 39). 
Див. ще *ОЗИМИНА, *ОЗИМЬ. 
*ОЗИМИНА ж. (1) (збіжжя, посіяне восени) озимина: 

Я пань микоула дЬди(ч) до(л)зскии... придаль есми своє- 
го им^нья дользска дєсАтиноу озиминьї и весниньі дєсАтоую 
копоу (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: род. одн. озиминьї (1440 Р 142). 
Див. ще * ОЗИМАЯ, *ОЗИМЬ. 
*ОЗИМЬ прикм. (2) озимий (1): Се я кнАзь михаил 

КостА(н)тиновичь... придаю стомоу (!) спу... дєсАтиноу 
озими пшєници и рьжи о(т) всєє Ариньї (Луцьк, 2-а пол. 
XV ст. СО); 

(у знач. іменника) (збіжжя, посіяне восени) озимина 
(І): се я па(н) олизарь кирдеевичь... запи(соу)вае(м) ись 
своее очиньї... десятиноу, оу поли и сь озими и сь яриньї 
и сь жита и сь пшєници (б. м. н., 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: род. одн. ж. озими (2-а пол. XV ст. С0\ 1487 

ВОРСР 178). 
Див. ще * ОЗИМАЯ, *ОЗИМИНА. 
ОЗЛЄ присл. (1) (цсл. озлЬ) побіля, поблизу: а польньїхь 

дє(и) два(д)цать члвка тьіє вси подьімьщиноу дають што 
озлє пашоуть (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ОЗЛИ, ОУЗЛИ прийм. (4) (з род.) (виражає просторові 

відношення, вказує на місце, біля якого відбувається дія) 
біля (чого), попри (що): тА(м), мьі... дали и потврьдили ес¬ 
ми,ґєм(у)... село на имЬ мьньилєщїи, оу нємєцкои волости, 
оузли ду(р)нєщїи (Сучава, 1487 Созі. О. 6—7); едучи от 
Бовбол к Блаженику... подле самой дороги тот дуб стоит, 
и оттоль через гребли... и озли тое смужали (сеножати? — 
Прим, вид.), што и кь Блаженику слушают, олижь до 
самое реки (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/^, 120); А хо- 
тар... да ест... от новою могилоу... черєс поле... що 
ест оузли Миходричєва дома (Гирлов, 1499 ВИ II, 148). 

*ОЗНА1МОВАТИ дієсл. недок. (1) (стп. огпаіто’йгас, 
стч. огпатоуаіі) (кому що) повідомляти, доводити до відо¬ 

ма: Мьі кнзь Семень Алекса(н)дрови(ч)... о(з)на(і)моуємо 

си(м) листо(м) наши(м) хто бьі на нє(го) Посмотрити Любо 
Чтоучи єго Слоухати боудє(т) хогЬ(в)... и(ж)... при (в)сюи 
о(т)чи(з)нЬ... є(го) зоставоую (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. о(з)иа(і)моуємо (1459 Р 171). 
ОЗТРОЗКІЙ див. ОСТРОЖСКІЙ. 
ОЗ1* РО див. ОЗЄРО. 
*ОИТОУЗ ч. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): ТЬмь ми... дали... есми емоу... четвертоую част от 
Филїпєщїи на Оитоуз (в ориг. помилка Октоуз.— Прим- 
вид.) (Сучава, 1462 ВИ І, 63). 
ФОРМИ: місц. одн. иа Оитоуз (1462 ВИ І, 63). 
*0¥С2У2МУІ прикм. (3) (одержаний у спадок від бать¬ 

ка) батьківський: а шаїиі; паш г іоіеу гетіі озоЬпиіи зіиг- 
Ьи зіигуїу, кгот ІппусЬ гешеї, коїогуі 2ет1і оусгугпуі 
бегйаі (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. оусгугпи 1 (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); 

оусгугпиіи 1 (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); знах. мн. ж. оусгугпуі 
(1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
Див. ще *ОТЧИЗНЬїИ, *ОТЧИННЬ!И, ^ОТЬЧИСТЬІИ. 
І ОКАДАНЇЯ (ОТКЛАДАНІЯ) див. *ОТКЛАДАНЇЄ. 
! ОКАДОУЮЧИ (ОТКЛАДАЮЧИ) див. *ОТКЛАДАТЬ. 
*ОКАЗАЛЕ присл. (1) (стч., стп. окагаїе) пишно: мьі 

велики (!) князь Швидрикгяль... чинимь знаменито... ижь 
видЬвь и знаменавь службу... пана Богуша Оверкича Ти- 
моха, которьій... хогЬчи тьімь болЬй рицерства своего до- 
казовати, до земли и панства нашого... значне и оказа(ле) 
вьіЬхаль (Луцьк, 1438 Р 140). 

*ОКАЗАТИ дієсл. док. (2) (що) показати, пред’явити: 
ЛезШЬу 'йгагпозіі репіегеі рогусгопусЬ пе чусгіпііа аЬу... 
зисІЧ з^оіеши, 1и)и газіаті окагаї, іезІІЇЬу 1а]а хазіалуа 
пе боЬга Ьуіа, зіагозііе пазготи та]еГ ’йгкагапа Ьуіі 
(Луцьк, 1388ІРІ 107); ОуставлАємьі коли хто ... окажє(т) 
на соудє своє прївїльє и страти(т) копоу а то(т) поводь... 
имєєть емоу вЬрноуть тоую копоу (XV ст. ВС 26). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. окажє(т) (XV ст. ВС 26); баж 

ум. сп. З ос. одн. ч. аЬу... окагаІ (1388 ІРЬ 107). 
Див. ще ВКАЗОВАТИ, *ВКАЗЬІВАТИ, *ПОКАЗОВАТИ, 

О УКАЗАТИ 1, *ОУКАЗАТИ ЄЙ. 
ОКГАНКА ч. (1) (особова назва): Мьі воицєхь... ярци- 

бискупь гнЬзденскии... янь окганка рокгозєнскии... слю- 
буємьі и записуемьі сА стецку воєводі землЬ молдавскои 
(Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. окганка (1433 Р 122). 
*ОКИМОВИЧЬ див. ЯКИМОВИЧ. 
! ОКЛАДАЄМЬ див. *ОТКЛАДАТЬ. 
*ОКНО див. ВОКНО. 
*ОКО 1 с. (9) О очима с в о и м а (1) на власні 

очі: и глЬбь рє(к), тьі мнЬ тьі(х) записє(и) нєдаваль ани єс- 
ми очима своима и(х) вида(л) ани чтучьі и(х) сльїхаль 
(Вільна, 1495 ВМБС)\ 
ви дА чи бога прєдо очима (1) див. ВИ- 

ДІїТИ; добримь ласкав ьімь окомь по¬ 
смотрити (1) див. ДОБРЬІИ 4; жалоба очи 
на о ч и (1) див. ЖАЛОБА; имаючи бога прєд 
очима (2) див. ИМАТИ 2; имети бога предь 
очима (1) див. ИМІїТИ; світчити оу вочьі 
(1) див. СВ'ЙГЧИТИ 1. 
ФОРМИ: ор. одн. окомь (1484 ДМ)\ наз. мн. очи (XV ст. 

ВС 17 зв.); знах. мн. очи 1 (XV ст. ВС 17 зв.); вочьі І (1495 
ВМБС); ор. де. очима (1421 Р 94; 1495 ВМВС; XV ст. ВС 
33 зв.; 1499 БО II, 424). 
ОКО2 с. (1) (назва болота у Молдавському князівстві): 

а хотарь тЬмь сєломь... долоу проутомь до болота што око 
словєтсА (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. око (1429 Сові. І, 269). 
*ОКОВАТИ дієсл. док. (3) 1. (що) (оббити металом) 

окувати (1): Іо Стєфаи воєвода... окова сіє євангеліє вь 
монастиря о(т) хоморь (б. м. н., 1487 ААР). 

2. (без додатка) (накласти на кого кайдани, поневолити 
кого) окувати, закувати (2): И о сєм даю вам вєданїє, аже 
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до нинЬшного часЬ єщє єсмь жив, и пал єсмь вь рьцА гос- 
подниоу Басарабе воєводе, та мє дрьжит окован (Торгови¬ 
ще, 1481 ДО II, 358). 
ФОРМИ: аор. З ос. одн. окова (1487 ААР)\ дієприкм. 

пас. мин. знах. одн. ч. оковаи (1481 ДО II, 358); паз. мн. 
окованьї (1481 ДО II, 365). 

•ОКОЛИЦА ж. (1) (сусідня, прилегла місцевість) 
околиця: Я кн(А>зь Юри Василєвич Жаславский визна¬ 
вань.. ижєт продал єсми пану Сємєноу Олизаровичоу 
имєнє на Волини... Бєлашов... так долго и так широко 
какжє єсми сам дєржал во всих границах и во всих околи- 
цах как ис стародавна (Берестя, 1466 Л5 І, 62). 
ФОРМИ: місц. мн. во околицах (1466 АЗ І, 62). 
Див. ще *ОКОЛЬ. 
•ОКОЛНИИ див. *ОКОЛНЬІИ. 
•ОКОЛНИЧЬІИ ч. (3) постійний член судово-адміні¬ 

стративної ради при наміснику-воєводі, яка разом з воє¬ 
водою управляла Смоленською землею: и мьі... казали єсмо 
и(м) тую о(т)чьіну и(х) подєлити боАро(м) смолєнски(м), 
око(л)ничомоу смоле(н)скому ивашку кривцоу... и иньі(х) 
которьі(х) собЬ полюбАть (Вільна, 1495 БК)\ Биль намь 
чоломі) окол(ь)ничьій Смоленьскій, наместьникь Лучина 
Городка, князь Олехно Василевичь Глазьіна и просиль 
вь нась... села, на имя Давьідкова Сковородина (Вільна, 
1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: паз. одн. окол(ь)ничьій (1499 РИБ 776); дав. 

одн. око(л)ничомоу, око(л)ничому (1495 ВК\ БСКИ). 
•ОКОЛНЇИ див. *ОКОЛНЬІИ. 
•ОКОЛНЬІИ прикм. (10) навколишній, близький (8): 

а то свЬдци... а се сусіде околнии (Львів, 1370 Р 18); то 
ест вєс хотарь тон поустьіни коуда пань КрьепЬ Чорньш 
хотарил (с стар)ими моужми и сь околньїми мєжїаши 
(Сучава, 1438 ОБ Ас 27); мьі стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидоша прАд нами... мароушка... сь оуси- 
ми своими околними мєжиАши (Сучава, 1493 Сой. 5. 
175); 

(розташований поблизу) сусідній (2): а двє зємли поустьі 
лежать а дани с ни(х) шло чєтьіри вєдрьі мєдоу здавна а на 
толокоу ходять и окольиАя село а хлєбь и мєдь г(с)дрьс- 
ки(и) (б. м. н., бл. 1471 Л!(3 92 зв.); Я Андрушко Русино- 
вич зємАнин луцкий... продал єсми чаруковьского подворА 
иЬстьцє в околном городЬ в Луцку... кн(є)г(и)ни Мари 
Сємєновой Ровєнской (Луцьк, 1494 АЗ І, 101). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. в околном (1494 АЗ І. 101); наз. мн. 

ч. околнии 1 (ї370 Р 18); око(л)ньіи 1 (1446 ПГСПМР); 
наз. мн. с. окольиая (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); знах. мн. 
околнїи 2 (1480 БИ І, 239); околни 2 (1481 ДО І, 258); 
ор. мн. околними 2 (1481 ДО І, 259; 1493 Созі. 5. 175); 
околньїми 1 (1438 ОБ Ас 27). 
Див. ще *ОТОВОКОЛНЬ1И. 
ОКОЛО1 присл. (3) довкола, навколо: а поперокь до 

ішмнтара а пляцовь костелньїхь аж до речки Городницьі. 
А около ку замку до малое церквьі (Луцьк, 1389 РЕА І, 
27); а хотарни(ци) бьіли... и оуси мєжиАши, що су(т) око¬ 
ло (Сучава, 1453 Сой. II, 445); мьі Стєфань (в орие. Стє- 
фаиа.— Прим, вид.) воєвод... знаменито чиним... ожє 
прїидошА... сьіни Щєфан Черлєн... и продали... єдно село... 
около сь оусими полини (Сучава, 1486 БО І, 289). 
ОКОЛО 2 прийм. (13) (з род.) 1. (виражає просторові 

відношення) (12) а) (вказує на місце, біля якого відбувається 
дія або розташований предмет) коло, біля (6): А глина- 
рюмь што лЬпЬли (так.— Прим, вид.) около дому... шисть 
гривень платиль єсмь (б. м. н., 1386—1418 Р 35); мьі алєк- 
сандрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... дали єсми 
монастьірю нашємоу... да осади(т) село... около монасти¬ 
рю (Сучава, 1453 Созі. II, 461); а болото от Новаго ставу, 
мимо Бьйче, около городища... брату моєму (б. м. н., 
1459 АпхЮЗР 8/ІУ, 18); 
б) (вказує на об'єкт, навкруги якого відбувається дія або 

щось розміщено) довкола, навколо (6): и покладаль передь 

нами листь господар а его мьілости... которьімь пьішеть, 
абьісмо... грани около маетностей его учиньїльї (Новосе¬ 
лиця, 1430 ГВКЛ 7); Ргузгеб г Биска окоіо Вегезііа, око- 
1о 4<;ашепса игзе ризіо ^сгупііі (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 141); И єщї єсмо дали... бранищю, що єст около 
монастир (Сучава, 1491 ВО І, 473). 

2. (виражає часові відношення, вказує на приблизну да¬ 
ту) коло (1): Коли бисА то дЬяло около свАта нарожЬнья 
бо(ж)єго оужє проминоулого тогдьі коли єсмо очивистє 
с вами оу кнАзьствЬ вєлико(м) били ижбьіхо(м) длА того 
о(т)сюль певньїи пани ради кролє(в)ства к на(м) до литвьі 
призвали бьіли коу вьіслоуханью обьічаєвь доро(г) и по- 
срЬдковь (Брест Куявський, 1447—1492 ЛІ(ББ). 
Див. ще КОЛО Ч 
*ОКОЛЬ ч. (2) (сусідня, прилегла місцевість) околиця, 

окіл: Я кн(А)зь Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю... 
ижєт продал єсми пану Сємєноу Олизаровичоу имєнє на 
Вольїни... из мльїньї... ис околом (Берестя, 1466 АЗ І, 
62); Тиж Стєфан воєвода... оукрЬпих нашь свАтьіи мона¬ 
стир... сь трїи сєловє... що тоти сєловє бьішє от окол дво- 
ров наших (Сучава, 1491 БО І, 463). 
ФОРМИ: ор. одн. околом (1466 А5 І, 62); род. мн. окол 

(1491 ДО І, 463). 
Див. ще *ОКОЛИЦА. 
*ОКОЛЬНИЧЬІЙ див. *ОКОЛНИЧЬІИ. 
•ОКОЛЬНИИ див. *ОКОЛНЬІИ. 
*ОКОПЬ ч. (1) копець: А хотарь томоу... сєлоу... до 

солонець о(т)толЬ потоко(м) до ставь вь поко(в) (!) та на 
сто(л)поу (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: знах. одн. ! поко(в) (1488 ДГСПМ). 
* ОКОІШІТУ дієсл. док. (1) (ста. окагтіс) (кого) отруї¬ 

ти: Тег іезІІіЬу коіогуі беііа... окогтІІ, їої ]ако гіосіе} 
таіеі' кагап Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРБ 106—107). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. ]Є5І1іЬу... окопнії 

(Луцьк, 1388 ІРБ 106). 
*ОКОРТЄВЬ ч. (2) (особова назва): и мьі... казали єсмо 

и(м) тую о(т)чьіну и(х) подєлити... ивашку кривцоу... а 
роману око(р)тєвоу (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: дав. одн. око(р)тєвоу (1495 БК\ БСКИ). 
ОКОЧИНЬ спол. (1) (приєднує підрядне часове речен¬ 

ня — в інтерпозиції) поки: Казимироу брату оть му(р)- 
тази поклонь рєкши бьі то бьіло свєдомо штожь вьі нась 
брата своєго здоровьА отьвєдьіваєтє оть лє(то)шнєго н до 
сєго часоу стрета послали били єстє, ино тогдьі мьі опо¬ 
чинь они пришли оть своихь нєприАтєлє(и) великую пра- 
цоу мєли єсмо (б. м. н., 1484 ЯМ). 

1 ОКРАДЕНЇИ (ОТКЛАД'ЬНІИ) див. *ОТКЛАД'ЙНЇЄ. 
•ОКРАСИТИ дієсл. док. (1) (цсл. оукрасити)(кого чим) (до¬ 

дати більшої позитивної якості) прикрасити: Ачь по(д)ло- 

угь часовь розни(х) обича(и) и учи(н)ки члвчи измєньї ко- 

лижь кажьномоу члвкоу вь его доспєхоу во єго цюдностї и 

во єго сїлЬ не є(ст) досить украшєнїя колї не боудєть правьі 
окрашєнь (XV ст. БС 10). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. одн. ч. боудєть... окоашєнь 

(XV ст. ДС 10). 
*ОКРАШЄНЇЄ с. (1) (цсл. оукрашєниє) (те, що додає 

більшої позитивної якості) окраса, прикраса: Ачь 

по(д)лоугь часовь розньі(х) обьіча(и) и учи(н)кьі члвчи измє¬ 

ньї колижь кажьномоу члвкоу вь єго доспєхоу во єго 
цюдностї и во єго сїлЬ не є(ст) досить окрашєнїя колї нє 
боудєть правьі окрашєнь (XV ст. БС 9 зв.— 10). 
ФОРМИ: род. одн. окрашєнїя (XV ст. ВС 10). 
Пор. *ОКРАСИТИ. 
ОКРОМЬ прийм. (1) (з род.) (виражає об'єктні відно¬ 

шення, вказує на виділення чого з-поміж подібних предметів) 
крім: а тьіе двЬ части того именіа... запродаль єсми е. м. 
за пятьдесять копь гроти, окромь тьіхь пенезей, што е. м. 
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даль за тое именіе моє пану Василю Семашковичу чотир¬ 
надцять копь гроти, то вже зь тьіми чотьірнадцма (!) ко¬ 
пами за шестьдесять копь и за чотири копьі гроши (Луцьк, 
1449 АЛМ 8). 
Див. ще КРОМФ, О КРОМКИ. 
ОКРОМ'ВИ прийм. (1) (з род.) (виражає об'єктні від¬ 

ношення, вказує на виділення чого з-поміж подібних предме¬ 
тів) крім: а о слоужбоу коли на воиноу пооити (!) тогдьі 
А имаю за пана дробиша застоупати докоуль є(с)ми живь 
окром’Ьи инши(х) слоужєбь (Острог, 1458 ОЖДМ). 
Див. ще КРОМ*&, ОКРОМЬ. 
ОКРУГЛО присл. (5) округй, навколо: А тако дали 

есми ему... зь вічними границами, што кь тому селу изь 
в^ка прислушало и слушаеть, како широко и долго и ок¬ 
ругло у его границахь (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); а та¬ 
ко єсмо ему дали... тото перво рє(ч)ноє село... Ако коли 
єсть оу свои(х) об'ььхани(х) граница(х) долго и широко и 
округло Ако оуїхана к нему границА (Снятин, 1424 Р 99); 
а продал есми пану Андрушкоу Федоровичоу... со всимь 
тим как здавна к тому сєлоу слоушало и тАгло... такт, 
широко и долго и округло как я держал (Луцьк, 1474 АЗ 
І, 69). 
Див. ще КРУГЛО. 
*ОКРОУГЬ ч. (1) (одиниця територіально-адміні¬ 

стративного поділу) округ: а хотар тому селу от одинои 
сторонь сочава... от тол’Ь просгЬ на окроугь на радомировь 
на нижни рогь (Сучава, 1393 Сові. І, 13). 
ФОРМИ: знак. одн. окроугь (1393 Сові. І, 13). 
*ОКРОУЖИТИ дієсл. док. (2) окреслити, визначити: 

мьі великий кнАзь Алєксандро... чинимь знаменито... 
ижет... дали єсмо емоу... село Алишовь... а к томоу Дє- 
рєвАноє... и со всими пожитки... якожь то здавна окроу- 
жено и ограничоно (Луцьк, 1446 Л5 III, 5); княз великий 
Олександро... чинимь знаменито... ижеть... дали єсмо 
ему... село Холопи... и со вьсими пожитьки... якожь то 
здавьна окружено и ограничено (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 
8/IV, 60—61) 
ФОРМИ: предик. пас. дієприкм. окроужєно, окружено 

<1446 АЗ III, 5; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61). 
ОКРІІТ^ присл. (1) (стп. окгиіпіе) жорстоко: І ієн, 

ІезШЬу сЬїо ... к гаріаіе гавіалу ]еЬо, ^ <Іеп з^їаіуі ргі- 
ри<Ш. окгиіпе таіеі' Ьуіі кагал (Луцьк, 1388 ІРЬ 
107). 

*ОКТА\УА ж. (1) {стп. окіа^а, стч. окіауа, лат. (біез) 
осіауа) восьмий день від якогось свята: $іаІо зіа іезі, і 
бапо, иг Ьиски, \у окіауги з^іаіоЬо І^уапа кгезШеїа (Луцьк, 
1388 ІРІ 108). 
ФОРМИ: знах. одн. окіаті (1388 %РЬ 108). 
*ОКТОБРТ> див. *ОКТАБРЬ. 
*ОКЮВРЇИ див. *ОКТАБРЬ. 
*ОКТАБРЬ ч. (55) (цсл. октАврь, гр. онтшррю?, лат. 

осіоЬег) (назва місяця) жовтень: а пса(н) оу луцку оу су- 

бо(т) октАбрА оу десА(т)и днь (Луцьк, 1388 Р 42); П(и)сан... 

м(е)с(є>ца октАбр(а) зі ден (Київ, 1437 .45 І, 34); писа(л) 

алекса дїА(к)... мца о(к) ки (Сучава, 1493 ПГВСП). 
ФОРМИ: род. одн. октмбрм, октября 5(1388 Р 42; 1408 

Сові. II, 633; 1470 АЗ І, 67; 1478 ОБРИ 131; 1491 АрхЮЗР 
8/IV, 158); октоврїя, октоврїа 3 (1407 Сові. II, 629; 1427 
Сові. І, 197; 1498 ГВКЛ 23); октмбр(а), ок(тябра) 2 (1437 
АЗ І, 34; 1475 АЗ І, 72); октм(б) 2 (1457 Р 165, 166); ох- 
товрїа 1 (1440 ВВАс 32); октобра 1 (1410 АкВАК XI, 5); 
ск. н. ок, ок(т) 32 (1424 Сові. II, 956; 1434 Сові. І, 395; 
1440 МіН- 208; 1454 АЗ III, 10; 1462 ВВ І, 64; 1473 ВИ І, 
187; 1483 Сові. 3. 122; 1487 Сові. В. 7; 1491 ВИ І, 467; 1493 
СУВ 7 і т. їн.); ох, о(х), о(хт) 9 (1435 465; 
1448 Сові. II, 366, 369; 1452 Сові. II, 422; 1458 ВВ І, 21; 
1467 Вй II. 298; 1469 ВВ І, 139; 1471 ВО І, 165; 1487 ВВ І, 
517) 

ОКОУЛИЧЬ ч. (2) (особова назва): Василь окоуличь 
даєть двй вєдр’Ь мєдоу (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: наз. одн. окоуличь (бл. 1458 Р 167). 
ОКОУПИТИ дієсл. док. (2) (що) (маєток, відданий у 

заставу} викупити (1): сказоуємь мьі(ж) то(т) которьш то 
застави(л) а не бадє(т) ли того тогдьі єго бли(ж)нїи... мо¬ 
же^) окоупити тое дЬди(ч)ство (XV ст. ВС 20 зв.— 21); 

(} окоупити свою ш ї ю (1) дати відшкодування 
(за що), відшкодувати (що): мьі алєксандрь... знаємо чи¬ 
нимь... оже... илїашь тАгаль на журжа пр’Ь(д) нами и 
оста(л) жоупжь намь окоупити свою шїю и за тотоу глобоу 
то(т) жоуржь даль... свою чАсть о(т) села о(т) тамрьташи(н)- 
ци слоуга(м) наши(м) (Сучава, 1432 Сові. І, 327). 
ФОРМИ: інф. окоупити (1432 Сові. І, 327; XV ст. ВС 

20 зв.). 
Див. ще ВИКУПАТИ, ВИКУПИТИ 1, *ОТКОУПИТИ. 
*ОКУПЬ ч. (3) викуп: Сеньку Жеребятичу волость 

Лопатинь на сюю осень, на окупь сь татарь (б. м. н., 1482— 
1491 АрхЮЗР 7/11, 9). 
ФОРМИ: знах. одн.окупь (1482— 1491 АрхЮЗР 7/11, 9, 10). 
ОКОУШКО ч. (5) (особова назва): а при то(м) бьіли 

сведоки... вл(д)ка луцкии 0є(д)осии... а па(н) окушко 
толкачєви(ч) (Острог, 1437 Р 136); намеснику Звягольско- 
му, пану Окушьку Калениковичу (Судомир, 1488 РИБ 
222). 
ФОРМИ: наз. одн. окушко, окоушко (1437 Р 136; 1444 

АЗ І, 40; 2-а пол. XV ст. СПС; 1458 ОЖДМ); дав. одн. 
Окушьку (1488 РИБ 222). 

*ОКУШЬКО див, ОКОУШКО. 
ОЛАХ ч. (2) (особова назва): И... також прїидє прАд 

нами... Олах Іоаньїш и Гашпар... и продали свою правоую 
отниноу (Гирлов, 1499 ВВ II, 153—154). 
ФОРМИ: наз. одн. Олах І (1499 ВВ II, 154); дав. одн. 

Олах Иоаньїшоу 1 (1499 ВВ II, 154). 
ОЛБРАХТЬ ч. (14) (особова назва, стп. ОІЬгасЬі, сен. 

АІЬгесЬі): Також... Ян Олбрахть, крал полскїи, и братїя 
єго... нас Стефана воєводоу... от вьсАх нєпрїятєлєи на¬ 
ших... имают боронити (Гирлов, 1499 ВВ II, 420). 
ФОРМИ: наз. одн. Олбрахть 5 (1499 ВВ II, 420, 421, 

423); о(л)бра(х)ть 1 (1499 ВФ); ольбри(х)ть 1 (1499 ВФ); 
дав. одн. олбрахтоу (1499 ВВ II, 419, 425, 426); знах. одн. 
о(л)бри(х)та (1499 ВФ); ор. одн. Олбрахтом (1499 ВВ II, 
419, 420). 

*ОЛБРЬІХТОВЬ прикм. (1): а в пана о(л)брьі(х)тове 
прьіви(л)и любєцькии лови нєвьписаньї (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: місц. одн. с. в о(л)бри(х)товє (1499 ВФ). 
Пор. ОЛБРАХТЬ. 
*ОЛБРНХТЬ див. ОЛБРАХТЬ. 
*ОЛ ГА ж. (2) (особова назва, сканд. Ае1§е) Ольга: 

Тйм мьі... дали... есми емоу... єдино село... що нам оста- 
ло... от кнЬгини єго Олги (Сучава, 1488 ВБ І, 345). 
ФОРМИ: род. одн. Олгьі 1 (1488 ВВ 1, 345); Олги 1 (1488 

ВВ І, 347). 
ОЛГИРДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
*ОЛГІРДОВЬ прикм. (1): пть кнзА швіригла олгірдову 

(Ворони, 1420 СЕУ). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. олгірдову (1420 СЕУ). 
Пор. *ОЛЬКИРДЬ. 
*ОЛГ*РДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
О Л ДО ВАТИ див. ГОЛДОВАТИ. 
*ОЛДТ> див. *ГОЛДЬ. 
*ОЛДЬ див. *ГОЛДЬ. 
ОЛЕВСКО с. (1) (назва волості у Київській землі): Биль 

чоломь королю е. м. бояринь кІевскій Пирхайло, штожь 
давно ему дана волость Олевско (б. м. н., 1482—1491 
АрхЮЗР 7/11, 9). 
ФОРМИ: наз. одн. Олевско (1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9). 
ОЛЕКСА ч. (2) (особова назва, пор. цсл. Алєксь): Биль 

намь чоломь... князь Алєксандро Юревичь и просидь вь 
нась... трехь чолов'Ьковь, на имя Ганюса Шатроновича. 



ОЛЄКСАНДРО — 81 — оли 

а Олекса, а брата его Карпа (Краків, 1500 АЛМ, вип. 2, 
58). 
ФОРМИ: наз. одн. Олекса (1500 АЛМ вип. 2, 58); знах. 

одн. Олексу (1500 АЛМ вип. 2, 58). 
Див. ще АЛЄКСА, АЛЄКСИЮ, *ОЛЄКС'ЬИ. 
ОЛЄКСАНДРО див. АЛЄКСАНДРЬ. 

* ОЛЄКСАНДРОВАА ж. (1) (особова назва): мьі кнги- 
ни (так— Прим, вид.) олєска(н)доваА (!) наста(с)я ки- 
є(в)скаА... придали єсмо... к манастьірю Сергиевоу двй 
волости наши(х) (Київ, 1459 Р 174). 
ФОРМИ: наз. одн. ! олеска(н)довам (1459 Р 174). 
ОЛЄКСАНДРОВИЧ див. АЛЄКСАНДРОВИЧЬ. 
ОЛЄКСАНДРОВИЧЬ див. АЛЄКСАНДРОВИЧЬ. 
*ОЛЕКСАНДРОВЬ див. *АЛЄКСАНДРОВЬ. 
ОЛЄКСАНДРЬ див. АЛЄКСАНДРЬ. 
ОЛЄКСАНЬДРО див. АЛЄКСАНДРЬ. 

‘ ! ОЛЄКСЄНА (ОЛЄКСИНА) див. *ОЛЄКСИНЬ. 
*ОЛЄКСИНЬ прикм. (1): а на то вйра... пана олєк(с)є- 

на (Сучава, 1412 Л//?«4» 440). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ! олєк(с)єна (1412 £)/£«4» 440). 
Пор. ОЛЕКСА. 
ОЛЄКСИНЄЦ, ОЛЄКСИНАЦЬ ч. (2) (назва села у Во¬ 

линській землі): а кн(А}зю Солтану... в збапазском пов’Ьтє: 
Олєксинєц (Луцьк, 1463 45 І, 55); а к город(у) к ВишнЬв- 
цю достали сА тьіє села на имА: ОлєксинЬць, а Островєпь 
(Вишнівець, 1482 .45 І, 81). 
ФОРМИ: наз. одн. Олєксинєц 1 (1463 45 І, 55); Олєк- 

синіщь 1 (1482 4 5 І, 81). 
* ОЛЄКСІЇИ ч. (3) (особова назва, цсл. Алексин, гр. 

’АЩю?) Олексій, Олекса: А писана листь... оу днь стго 

олєксЬА члвка бьА (Смотрич, 1375 Р 20); а то свідомо... 
вл(а)д(ьі>цй лоуцкомоу Олексою (б. м. н., 1475 45 І, 
71). 
ФОРМИ: наз. одн. олк(с)£и (1429 Р 114); род. одн. 

олєкгЬа (1375 Р 20); дав. одн. Олексою (1475 4 5 І, 71). 
Див. ще АЛЄКСА, АЛЄКСИЮ, ОЛЕКСА. 
ОЛЄНА ж. (4) (особова назва, цсл. Єлена, гр 4ЕА,^т)) 

Олена: княини олена вьішила син вздоухь великомоу 
архистратигоу михаілоу (б. м. н., 1466 ОБРН 128); мьі 
Огєфан воєвода... знаменито чиним... оже прїидоша... 
Иваико Лєвич... и сестри их Анна... и Олена... и продали 
свою... отниноу (Сучава, 1492 БО І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. Олена, олеиа (1466 ОБРН 128; 1492 

60 1,509); род. одн. Олєньї (1466 ВИ І, 105). 
Див. ще *ЄЛЄНА. 
* ОЛЄНИИ прикм. (1) О ловь олєнии див. 

•ловь. 
ФОРМИ: місц. одн. ч. о оленьемь (XV ст. СЯ 9 зв.). 
* ОЛЄНКА ж. (2) (особова назва, пор. Олена): (Али) бьі 

са Щєфаноу дЬтїи не достало сь его жєною Олен кою, ино 
по его живогЬ што бьі бьіла Олєнц'Ь Пожарита до еи живо¬ 
та (б. м. н., 1426 ВАМ 21). 
ФОРМИ: дав. одн. ОлєнщЬ (1426 ВАМ 21); ор. одн. 

Олєикою (1426 ВАМ 21). 
* ОЛЄНКО ч. (1) (особова назва): купиль пань вАтславь 

дмитровьскии дворище... оу в’Ьки оу василА ему жь р£- 
чють скибичь и вь его брата на им/а оу гЬнка и вь єхь 
сновцА оу олєнка (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: род. одн. олєнка (1370 Р 18). 
ЮЛЄСКАНДОВАА (ОЛЄКСАНДРОВАА) див. *ОЛЄК- 

САНДРОВАА. 
ОЛЄСКИИ прикм. (2): а при то(м) бьїли сведоки... па(н) 

йокйви(д)... а па(н) я(п) воикицкии староста луцкии и 
опескии (Луцьк, 1438 Р 138); а кн(А)зю Михайлоу... до- 
стал сА Вишнєвєць твєржа со всими тьіми сєльї... олиж 
до самои граници олєскои (б. м. н., 1475 4 5 1, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. олескии (1438 Р 138); род. одн. ж. 

олєскои (1475 45 І, 71). 
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Пор. ОЛЕСКО. 
ОЛЕСКО с. (7) (назва села у Волинській землі) Олеськ: 

сестренцомь моимь записую... Горки а Олеско (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР %І\У, 28). 
ФОРМИ: наз. одн. Олеско (XV ст. АрхЮЗР 8/^, 28); 

род. одн. Олеска (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); знах. одн. 
Олеско (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28). 
ОЛЄФІІРЬКО ч. (2) (особова назва, пор. Олефир): а сє 

землАне... щепань волощинь риботицкии олєфьрько судья 

(Перемишль, 1359 Р 10); а на то послуси влдка ларивунь... 
соудья орєф’Ьрько (!) (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. олєфізрько 1 (1359 Р 10); ! орєфьрько 1 

(1366 Р 12). 
ОЛЄХНО ч. (19) (особова назва, пор. Олекса або Олек- 

сандрь): а толко измєни(т) олехно сюю поруку ино знати 
коро(л) на(с) поручнико(в) (Луцьк, 1388 Р 42); А пану 
Олє(х)ну... досталосе бачаница а тесово (Львів, 1478 ЗРМ)\ 
Биль намь чоломь... князь Олехно Василевичь Глазьіна 
и просиль вь нась... села (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: наз. одн. олехно, олє(х)ио (1388 Р 42; 1458 

ОЖДМ\ 1464 4 5 І, 57; 1467 СП № 13; 1469 45 І, 64; 1473 
АрхЮЗР 8/ПА 103; 1478 ЗРМ; 1490 Пам.; 1491 АрхЮЗР 
8/IV, 158; 1492 АЛМ Зі; 1494 4 5 І, 102; 1499 РИВ 776 
і т. ін.); род. одн. Олєхна (1463 45 І, 56; 1498 АЛМ 169); 
дав. одн. олє(х)ну, олє(х)иоу (1478 ЗРМ); знах. одн. олєхиа 
(1388 Р 42); ор. одн. олє(х)но(м) (1478 ЗРМ). 
Див. ще ЛЄХНО, ОЛЄШКО. 
ОЛЄХНОВИЧЬ, ОЛЄХНОВИЧ ч. (3) (особова назва): 

а при томь бьіль... корьчмить олехновичь сємень (Пере¬ 
мишль, 1359 Р 10); А при томь бьіла... кн(А)г(и)нА МарА 
СємєновдА РовенскаА ... пань Петрь Олехнович (Ровно, 
1488 45 І, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. олєхиовичь, Олєхиович (1359 Р 10; 

1488 45 І, 242); род. одн. Олєхиович а (1444 45 ї, 40). 

*ОЛЄХНОВЬ прикм. (2): а мои(м) пна ва(н)ковьі(м) 

дЬтємь... оу тую дЬлницю оу пноу олє(х)новоу... не надоб-Ь 
вьступоватисє (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. олє(х)новоу (1478 ЗРМ); місц. 

одн. ж. оу олє(х)ново(и) (1478 ЗРМ). 
Пор. ОЛЄХНО. 
! ОЛЄША (ОЛЄШКА) див, ОЛЄШКО. 
ОЛЄШИНЬСКИ ч. (1) (особова назва): а при томь бьїли 

свйдци... пань кмита пань Ашко олешиньски (Краків, 
1394 Р 54). 
ФОРМИ: наз. одн. олешиньски (1394 Р 54). 
ОЛЄШКО ч. (6) (особова назва, пор. Олекса або Олек- 

сандрь): коупиль пань ганько сварць... в олешка оу оу (!) 
малєчковича дЬдичьство на щирку (Львів, 1368 Р 15); 
а при томь бьїли шлАхетнии панове олєшко судия илвскии 
(так.— Прим, вид.) пань янь виницкии (Львів, 1421 Р 
94). 
ФОРМИ: наз. одн. олєшко, оІе52ко (1386 Р 31; 1404 Р 

70; 1413 ОБ 48; 1421 Р 94); род. одн. олешка 1 (1368 Р 15); 
І олєша 1 (1378 Р 26). 
Див. ще ЛЄХНО, ОЛЄХНО. 
* ОЛЄШКОВЄс. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): гЬмь ми... дали єсми ємоу... села его... на им’Ь... се¬ 
ло олєшкови (!) (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. ! олєшкови (1437 Сові. І, 541). 
* ОЛЄШКОВИ ЧЬ див. ОЛ’БШКОВИЧЬ. 
! ОЛЄШКОВИ <ОЛЄШКОВЄ) див. *ОЛЄШКОВЄ. 
* ОЛЗАРОВСКИИ прикм. (1) (пор. Олізарів у Волин¬ 

ській землі): а сєножати от Божовское границьі до Олза- 
ровское граници (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Олзаровское (1459 АрхЮЗР 8/IV, 

18). 
ОЛИ спол. (1) (приєднує підрядне умовно-часове речення — 

у препозиції із співвідносним словом у головному речен- 
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ні) якщо, коли: оли па(н) своємоу владарєви алюбо 
своємоу слоузє о нєкоторои речи алюбо о кри(в)дЬ виноу 
дасть тогдьі имєєтсА своєму па(н)у о(т)присА(ч) самь 
сєдмь (XV ст. ВС 32). 
Див. ще ОЛИЖ 1 2, 
ОЛИБОВСКИИ ч. (1) (особова назва): А при том бьіл... 

боАрин Борис Олибовскии (Острог, 1465 АЗ І, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. Олибовскии (1465 АЗ І, 57). 
ОЛИЖ1, ОЛИЖЬ спол. (4) (приєднує підрядні речення) 

І. (часові — у постпозиції) поки, до того часу поки (2): 
тогдьі ємоу кондрать не хогЬль ОТПОВ'ЬДИТИ олижь пришєдь 
вотчичь даль свою р'Ьчь васков'Ь в роущЬ любо стратить а 
любо добоудєть васко (Галич, 1401 Р 65); а нє имєєть слоу- 
ха(н) бьіти дал'Би олижь положи(т) три гривньї (XV ст. ВС 
34); 

(дієприслівниковий зворот) (1): а нє маємь оуступати 
сД оу тьш им'Ьнья оли жь заплативши триста копь широ¬ 
ких) грошей пану чусє (Луцьк, 1434 Р 128). 

2. (умовно-часове — у препозиції) якщо, коли (1): А 
оли (ж) по(до)дньі(м) пано(м) лю(ди) одно имєє(т) бьіть а 
од(н)го права поживать (XV ст. ВС 34 зв.). 
Див. ще ОЛИ, ОЛЬ. 
ОЛИЖ2, О лиже, ОЛИЖЬ, ОІЛ82 част. (4) (підси¬ 

лювальна, у сполуч. з прийменником до вказує на крайню 
межу чого) аж: А тернаву р-Ьку имивши с убою стороною 
оли же до верха р-Ьки то*Б (Бохур, 1377 Р 24); а кн(А)зю 
Михайлоу з братьєю достал сА Вишнєвєць твєржа со вси- 
митьіми сели... олиж до самои граници олєскои (б. м. н., 
1475 АЗ І, 71); и оттоль через гребли копець пропаханих 
нив ... олижь до самое реки (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/1V, 120). 
ОІЛ2ВУ спол. (1) (зв'язує сурядні речення) (приєдну¬ 

вально-обмежувальний) хіба що: І Іег, вшГіа... к зиби 
пе таіеі' регесі єеЬе ргішнІШ: оІігЬу сгегег бкагЬи ЬуІЬу 
па^ебеп (Луцьк, 1388 ЕРЬ 106). 
ОЛИЖЄ див. ОЛИЖ2. 
ОЛИЖЬ див. ОЛИЖ2. 
ОЛИЖЬ див. ОЛИЖ1. 
ОЛИЗАР див. ОЛИЗАРЬ. 
ОЛИЗАРОВАА ж. (4) (особова назва): Повєдила 

перед нами... кн{А)г(и)ни ОлизароваА Шиловича кн(Д>- 
г(и)ни Фєдка, штожь пан єєй (!) нєбощикь пан Олизар 
Шилович... записал єєй (!) имєнА свои (Луцьк, 1487 АЗ 
І, 240); А што есми положил привилея князя великаго 
Швидрикгайлова... на всЬ тьіе именя, што отець мой дер- 
жаль и я, по отцу, у тещи моее пани Федки Олизаровой... 
указую узяти зятю моєму князю Михайлу (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 28—29). 
ФОРМИ: наз. одн. Олизарова/а (1487 АЗ 1, 87, 240); 

род. одн. Олизаровой (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29). 
* ОЛИЗАРОВИЧЬ ч. (4) (особова назва): Намистинку 

Каменецкому, пану ©едору Олизаровичу (Краків, 1454 
АЛМ 12); А пану Сеньку Олизаровичу... ІЗ судовь север- 
ское дани (Вільна, 1496 АЛРГ 72). 
ФОРМИ: дав. одн. Олизаровичу (1454 АЛМ 12; 1466 АЗ 

І, 62; 1496 АЛРГ 72); наз. мн. Олизаровичи (бл. 1471 ЛКЗ 
90 зв.). 

* ОЛИЗАРОВЬ прикм. (1): а сєстрєнєц мой... маєт... 
Олизарову душу... поминати (Ровно, 1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Олизарову (1488 АЗ І, 242). 
Пор. ОЛИЗАРЬ. 
ОЛИЗАРЬ, ОЛИЗАРЬ, ОЛИЗАР ч. (15) (особова на¬ 

зва, цсл. Єлеазарь, ер. *Е?ієа£аро£, гебр. Иігага) Єлеазар: 
а при томь бнли святки: кн(А)зь Иваиь Борисович ЗвА- 
гольскьій, пан Олизарь Гаврилович (Луцьк, 146! АЗ І, 
54); се А пани Фєдка... п(а)на Олизара Шиловича... жо¬ 
на... есми била чолом... королю... Казимєру, ажєбьі.. до¬ 
пусти л мене ко именАм моим (Ровно, 1488 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. Олизарь, Олизар, Олизарь, Олиза(р) 

(1461 АЗ І, 54; 1463 АЗ І, 55; 1475 АЗ І, 69; 1483 ВОРСР 

177; 1487 ВОРСР 178; АЗ І, 87, 240; 1488 АЗ І, 241, 242); 
род. одн. Олизара (1476 АрхЮЗР 8/IV, 154; 1488 А З І, 
241); дав. одн. Олизароу, Олизару (2-а пол. XV ст. АЛМ 
8; 1475 АЗ І, 71); знах. одн. Олизара (1487 АЗ 1, 240). 
ОЛИКГИРДОВИЧ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
* ОЛИСЄИ ч. (2) (особова назва, цсл. Єлисєй. ,р. 

’ЕХитстаїоС, гебр. Еііза) Єлисєй: Олисє(и) землю де(р)жить 
©илиповьщиноу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: наз. одн. Олисє(и) (бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.). 
Див. ще БЛИСКИ. 
0и$2див. олиж2. 
олишковичи мн. (1) (назва села у Берестейській 

землі) Олешковичі: КнАзю Сонкгоушкоу оу Камєнцьі се¬ 
ло... Олишковичи (б. м. н., 1441 —1443 АЗ III, 2). 
ФОРМИ: наз. Олишковичи (1441 —1443 АЗ III, 2). 
олишковцьі мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Олишківці: а кн(А)зю Семену досталсА город Колодєн 
а села... Лип/аги, Олишковци (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. Олишковци (1463 АЗ І, 54). 
ОЛКГЕРДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
ОЛКГИЛДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
ОЛКГИРДОВИЧ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
ОЛКГИРДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
*ОЛКЄРДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
*ОЛ КИМОНТОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з> 

ивань олкимонтови(ч) знаємо чиню... ажє... щЬловаль єсмь 

крєсть єго бь нє дай што(с) пригоди нашєму г(с)дрю вели¬ 
кому кнА(з) витовту по єго животЬ нє имамь .чекати иннхь 
г(с)дрвь мимо... королА влодислава (Мереч, 1401 Р 64). 
ФОРМИ: наз. одн. олкимонтови(ч) (1401 Р 64). 
*ОЛКИРДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
* ОЛОВ'ЯНКА ч. (1) (особова назва): а на тоє(ст)... в'Ьра 

пана олов'Ьнки (Сучава, 1458 512). 
ФОРМИ: род. одн. олов^нки (1458 ОІД«А» 512). 
Див. ще СЛОВ'ЯНКО. 
* ОЛОВ'ЯНКО ч. (1) (особова назва): а на то ест... в. п- 

Олов^нка (Сучава, 1458 ВО І, 6). 
ФОРМИ: род. одн. Олов^нка (1458 ВО І, 6). 
Див. ще СОЛОВ'ЯНКА. 
ОЛОВАНЧИНО с. (1) (назва села у Волинській землі): 

а кн(А)зю Семену досталсА город Колодєн а села: Чєр- 
нехов... ОловАнчино (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Олов/Анчиио (1463 АЗ І, 54). 
ОЛТА ж. (3) (особова назва): И оуставшє наши слоуги 

Данчюл и брат єго Жоуржа и сестри их Мьринка и Олта 
та (за)платили оуси тоти пин-Ьзи (Сучава, 1489 ВВ І, 367)- 
ФОРМИ: наз. одн. Олта (1489 ВП І, 367); дав. одн. 

Олти (1489 ВО І, 367). 
* ОЛТАРЬ ч. (1) (цсл. ольтарь, альтарь, лат. аНаге) 

вівтар: г(с)и помози рабу своєму юрью болковичю создав- 

шему црквь и олтарь стаго архиєрЬя х(с)ва никольї (б. м- 
н., бл. 1350 Р 8). 
ФОРМИ: знах. одн. олтарь (бл. 1350 Р 8). 
* ОЛТУХЬ ч. (!) (особова назва, цсл. Євьтоухь, Євтихь, 

Євт^хь, гр. ЕитоХюС) Євтух, Явтух: и казали бьіли єсмо 
и(х) подєлити... васку Мирославичу а о(л)туху Денисовичу 
(Вільна, 1495 БСКИ). 
ФОРМИ: дав. одн. о(л)туху (1495 БСКИ) 
Див. ще * ОЛТУ0ИИ. 
* ОЛТУШЬКОВЬ ч. (1) (назва села у Віленському 

воєводстві): а пса(н) в олтушьков'Ь (Олтушків, 1424 ДГВВ). 
ФОРМИ: місц. одн. в олтушьковЬ (1424 ДГВВ). 
* ОЛТУ0ИИ ч. (1) (особова назва, цсл. Євьтихии, Єуту 

хии, гр. ЕітйХюЄ) Євтихій: и казали єсмо и(м) тую о(т)- 
чьіну и(х) подєлити боАро(м) смолєнски(м)... Васи(л)ю ми¬ 
рославичу а о(л)ту0ью ивановичу (Вільна, 1495 ВК)- 
ФОРМИ: дав. одн. о(л)ту0ью (1495 ВК)- 
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Див. ще *ОЛТУХЬ. 
♦ОЛТ’ВНЬІ мн. (2) (назва області у Молдавському кня¬ 

зівстві) Олтенія: а мьі єсми дали... стєфаноу воєводи... 
мисто тєкучь, сь усєю волостию, и олтЬньї (Сучава, 1435 
Сові. II, 682); н дали... єсмьі ємоу... половина село на Брь- 
ладЬ вь ОлтАнох, на им% Цьпєщїи (Гирлов, 1499 ВВ 11,140). 
ФОРМИ: знах. олт^им (1435 Сові. II, 682); місц. вь 

Олтлшох (1499 ВВ II, 140). 
*ОЛОУШКА див. ОЛЮШКА. 
*ОЛФЄРЬ ч. (2) (особова назва, цсл. Елєфтєрии, гр. 

’ЕХєо'дєріо?) Олефір: мьі великий кн(А)зь Швитрик- 
гайль... чиним знаменито... иж... дали єсмо... нашому 
слоузє Олфєроу (! — Прим, вид.) ...село Глухни (Луцьк, 
1446 АЗ І, 42). 
ФОРМИ: род. одн. Ольїйфєра (1446 АЗ І, 42); дав. одн. 

Олфєроу (1446 АЗ І, 42). 
*ОЛХА ж. (2) вільха: хота(р)... о(т) доуба... по обр'Ьжїю 

оу лісоу на вєлїкоє о(л)хоу (Корочин Камінь, 1458 МІН. 
йос. 121—122); а хотарь... до крьници доумитрови... о(т)- 
толь... на єдноу во(л)хоу знамєнаноу (Сучава, 1490 
ДГСХМ). 
ФОРМИ: знах. одн. во(л)хоу 1 (1490 ДГСХМ); о(л)- 

хоу 1 (1458 МІН. Вос. 122). 
*ОЛХОВЄЦЬ ч. (2) (назва села у Подільській землі): 

а п(с)ь леть оув олховци (Ольховець, 1445 СРК); н тако(ж) 
даємь... матєри нашєи... серєцкіи торгь... и олховєць 
(Хотин, 1455 Сові. II, 774). 
ФОРМИ: знах. одн. олховєць (1455 Сові. II, 774); місц. 

одн. оув олховци (1445 СРК)- 
*ОЛЧИНЬ прикм. (2) (ігор. Олка): И оустах азь гос- 

подство мьі и заплатих оуси вьішєписанньш пин'Ьзи... оу 
роукьі Мароушкьі, дочци Настини, и плємєници еи, дроу- 
гои Мар’шкьі (!), дочци Олчини (Гирлов, 1499 ВВ II, 154). 
ФОРМИ: паз. одн. ж. Олчииа (1499 ВВ II, 153); дав. 

одн. ж. Олчиии (1499 ВВ II, 154). 
ОЛЬДРИХЬ ч. (1) (особова назва, стч. ОІсІгісЬ, сен. 

ІЛсІгікб): а ти доконали и осоудили па(н) хр(с)чєнь марти- 
новскьі па(н) ольдрихь мєдускьі (Галич, 1401 Р 66). 
ФОРМИ: паз. одн. ольдрихь (1401 Р 66). 
*ОЛЬІЙФЄРЬ див. *ОЛФЄРЬ. 
*ОЛ Ь! КА 1 ж. (3) (назва річки у Волинській землі): 

у того гостьінца кгруить Теременский по левой руце, а 
по правой Поддубецький, просто ку гостинну до Жьідичьі- 
на оть Олмки (Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/УІ, 3); мьі вєликиї 
кнзь швїтрикга(л) свідомо чинимь... ижє дали єсмо... лєнь- 
кови заруби чю та А села... ольїку иа рєщЬ ольщЬ а мьітєль- 
но (Житомир, 1433 Р 126). 
ФОРМИ: род. одн. Ольїки (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); місц. 

одн. наольїць (1433 Р 126). 
*ОЛ ЬІКА3 ж. (1) (назва села у Волинській землі) Олика: 

мн вєликиї кнзь швїтрикга(л) свідомо чинимь... ижє дали 
єсмо... лєнькови зарубичю та А села... ольїку... а мнтельно 
(Житомир, 1433 Р 126). 
ФОРМИ: знах. одн. ольїку (1433 Р 126). 
*ОЛЬІШСКИЙ прикм. (1)0 гостинець Ольїш- 

с к и й див. * гостинець. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Ольїшский (1322 АрхЮЗР 1 /V 1,2). 
Пор. *ОЛ ЬІКА 2. 
ОЛ Ь спол. (1) (приєднує підрядне часові речення — у пост¬ 

позиції) поки, до того часу поки: а мн-ь королеви помагати 

оль на годь минєть дмитриєвь днь (б. м. н., 1366 Р 14). 
Див. ще ОЛ ИЖ 1 1. 
•ОЛЬБРЬІХТЬ див. ОЛБРАХТЬ. 
*ОЛЬКАНА ч. (1) (особова назва): Продали єсмо мьіто 

Берестейское... Остачьїку а Оиатаиу Ильичичомь, а Оль- 
кане (Краків, 1487 РИБ 226). 
ФОРМИ: дав. одн. Олькане (1487 РИБ 226). 
*ОЛЬКГЄРДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 

ОЛ ЬКГИРДОВИ Ч Ь, ОЛ ЬКИР ЬДОВИ Ч Ь, ОЛ ЬКЬР- 
ДОВИЧЬ, ОЛКГЕРДОВИЧЬ, ОЛКГИРДОВИЧЬ, ОЛ- 
КГИРДОВИЧ, ОЛКГИЛДОВИЧЬ, ОЛГИРДОВИЧЬ, оли- 
КГИРДОВИЧ ч. (17) (особова назва): Сєязь великьії кнА(з) 

дмитриї олгирдовичь помолилсА есмь боу (б. м. и., 1386 
Р 33); Се азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч)... сь своєю жє- 

ною... поклонихом сА оца своє(г) гробоу кнзА вла(дн)- 

мира олькгєрдови(ч) (Київ, 1446 Р 154); мьі великий кнзь 
швитрикга(л) олькгирдовичь... дали єсмо ємоу село доль- 
гиє шии (Луцьк, 1452 Р 160—161). 
ФОРМИ: наз. одн. олькгирдовичь, Ол ькгирдови (ч), 

Олкгирдовичь, Олкгирдович, Олькирьдовичь, олкирдо- 
ви(ч), олгирдовичь 10 (1386 Р 33; 1443 Р 144; 1446 АЗ III, 
5; Р 152; 1448 Р 148; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 16; Р 156, 158; 
1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; Р 160); Оликгирдович 1 (1451 АЗ 
І, 44); Олкгилдовичь 1 (1444 АрхЮЗР І/VI, 8); олькгєр- 
дови(ч) 1 (1446 Р 154); Олкгердовичь 1 (1444 АрхЮЗР 1 /VI, 
8); олкєрдови(ч) 1 (1451 ДГІЛХ); Олькьрдовичь 1 (1445 
Р 150); олг^рдови(ч) 1 (1388 Р 43). 

*ОЛЬКИРДЬ ч. (2) (особова назва, лит. А І£Іг сі а б): а за 
велкого (!) кнАзА ольк'Ьрта... мьі ислюбоуємь тоть 
мирь держати (б. м. н., 1352 Р 5); Што твоя милость пишешь, 
господарь мой, до мене... о пошлинахь, ино я, господару, 
Олькирда не помню (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: под. одн. ольк^ота 1 (1352 Р 5): Олькиода 1 

(п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ОЛЬКИРЬДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
ОЛЬКЬРДОВИЧЬ див. ОЛЬКГИРДОВИЧЬ. 
^ОЛЬК'ЙРТЬ див. *ОЛЬКИРДЬ. 
ОЛЬШАНИЦЬКЬИ ч. (1) (особова назва): А при томь 

св^доци бьіли кнАзь Ивань Чорьторьіискьи, кнАзь Михай¬ 
ло КостАньтиновичь Ольшаницькьи (Городок, 1443 Р 145). 
ФОРМИ: наз. одн. Ольшаиицькьи (1443 Р 145). 
ОЛЬШАНКА ж. (2) (назва річки у Подільській землі): 

А оть долиньї Лоточной до Крьіньїци, гдЬ ся починаегь 
ричка Ольшаика, тамже копцовь усьіпатьі єсмо велильї 
у тоей річки Ольшанки (Новоселиця, 1430 ГВДЛ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Ольшаика (1430 ГВКЛ 8); род. одн. 

Ольшанки (1430 ГВКЛ 8). 
ОЛ'пШКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а при то(м) Обі¬ 

ли... тиву(н) вруцкии костушко а васко олїшковичь (Ов¬ 
руч, 2-а пол. XV ст. СПС); а потписа(л)сА єсми под пє- 
ча(т) мєщанина києвска(г) потапа олєшкови(ч) (б. м. и., 
1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. ол^шковичь (2-а пол. XV ст. СПС); 

род. одн. олєшкови(ч) (1498 ЧІАФ). 
ОЛЮШКА ою. (11) (особова назва, пор. Ольга): Тоє вьсє 

вишєписанноє да єст паноу Доум'Ь ключнику от нас оурик... 
ємоу и панєи єго Насти, и братоу єи Юрїєви и сестрам их 
Федори и Олоушци (Сучава, 1480 ВВ І, 246); и привилїє, 
що имала Олюшка от нас... она єщє єи дала оу роукьі 
Єфрємоу (Сучава, 1499 ВВ II, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. Олюшка 4 (1491 ВВ І, 458; 1492 ВВ 

I, 509; 1495 ВВ II, 64; 1499 ВВ II, 130); зам. род. сьіновє 
Олюшка 2 (1489 ВВ І, 376, 377); род. одн. Олюшки (1491 
ВВ І, 459); дав. одн. Олюшци 3 (1491 ВВ І, 458; 1499 ВВ 
II, 130); Олоушци 1 (1480 ВВ І, 246). 

* ОЛЮШЧИНЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє прїидє... Олюшка... и продала... 
трєтоую част село от Костєщ... що юи бьлли дали... слоуга 
иаш Юрію Браєвич... и тьіж дроугаа НасгЬ, дочка Олюш- 
чина (Сучава, 1499 ВВ II, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Олюшчина (1499 ВВ II, 1 ЗО). 
Пор. ОЛЮШКА. 
ОМЕЛКОВИЧЬ ч, (2) (особова назва): мьі дворане гос- 

подарскіе: Тьіхонь Слупьщя, Василій Омелковичь... бьі~ 
льісмо у земяньїна повету Браславского (Новоселиця» 
1430 ГВКЛ 7). 

6* 



*омєлянь — 84 — онисимь 

ФОРМИ: наз. одн. Омелковичь (1430 ГВКЛ 7); род. одн. 
Омелковича (1430 ГВКЛ 7). 

*ОМЄЛЯНЬ ч. (1) (особова назва, Ємилиянь, гр. 
АіріАіо^6£, лат. Аеті Пашів): а твій люди о(т)чичи мои, 
на имА микоула... васи(л), омє(л)я(н)... мають єму потому 
служити ка(к) єсть в той зємли обьічаи (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. омє(л)я(н) (1490 Пам.). 
*ОМЄЛАНСКИИ ч. (1) (особова назва): Ино я после 

пана своєго живота при том остала Мєжирєчи, што пан мой 
мєнАл...с паном Ми хном ОмелАнским (Луцьк, 1487 А 51,85). 
ФОРМИ: ор. одн. Омєлашским (1487 45 І, 85). 
*ОМЄШКАТИ діесл. недок. і док. (11) (стіг. отіезгкас) 

I. док. (що) занедбати (10): мьі великй (!) князь Швидри- 
кгяль... чинимь знаменито... ижь видЬвь и знаменавь служ¬ 
бу, намь вірную, николи неомішканую, нашого вірного 
слуги, пана Богуша Оверкича Тимоха... надаємо вол- 
ности в(шеля)коі вь здішнемь панстві нашомь... зажи¬ 
вати (Луцьк, 1438 Р 140); Видівши есмо службу намь 
вірную, а николи неомешканую пана Петра Мушчича... 
дали есмо пану Петру... тая имінія (Вільна, 1492 АЛМ ЗО). 

2. недок, відволікати, зволікати, відкладати (1): тєжь 
то изволи(л) єсмьі єму аж бьі єго аж бьі коли нікотораА 
пригода єму ста(л) тогдьі има то село заміни(т) продати 
тако доброму Ако и самь што бьі могль камь с того службу 
написаную служи(т) во всіхьнашихь пригодахь нє омєш- 
каА (Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: дієприкм. пас. мин. знах. одн. ж. омішкаиую, 

омешканую, омєшькаиую, омєшькаиую 9 (1438 Я 140: 
1445 Я 150; 1446 АЗ III, 5; Я 152: 1450 АрхЮЗР 8/ІУ, 59; 
1451 АЗ 1, 44; АрхЮЗР 8/їУ, 17; 1452 АрхЮЗР 8/іУ, 60; 
1492 АЛМ ЗО); омєшкаиную 1 (1444 АЗ І, 40); діеприсл. 
одноч. омєшка/А (1399 Я 59). 

*ОМЄШЬКАТИ див. *ОМЄШКАТИ. 
*ОМЄШЬКАТИ див. *ОМЄШКАТИ. 
ОМОЧИВЬІЙ дієприкм. (1) (цсл. омочити) (що в що) 

який умочив: таиная вечера гдна омочивьгй со мною вь соль 
руку той мя предасть (Краків, 1478 ОБРН 130). 
ФОРМИ: акт. мин. наз. одн. ч. омочи вий (1478 ОБРН 130). 
*ОАгеіИКАТИ див. *ОМЄШКАТИ. 
ОН див. ОНЬ1. 
ОНА 1 див. ОНЬ і. 
ОН А 2, ОН'Й ч. (7) (особова назва, молд., пор. Ионь) 

Іона: мьі илїа воєвода... чинимь знаменито... ожє ... пань 
оні ключникь слоужиль иамь правою и вірною слоужбою 
(Сучава, 1433 Собі. І, 358—359); И заплатили наши слоуги 
Она и Фєдор... тоти пинізи... прАд нашими боярє (Вас- 
луй, 1496 ви II, 92). 
ФОРМИ: наз. одн. Оиа 2 (1452 Со$і. II, 426; 1496 ВО II, 

92); оні 1 (1433 Собі. І, 359); род. одн. оии 2 (1440 Собі. 
II, 66; 1441 ОВАс 40); оньї 1 (1448 Собі. II, 300); дав. одн. 
оии (1495 ВО II, 92). 
Лив. ще ОНЄ Ч 
і ОНА3 (ОДНА) див. ОАНЬ. 
ОНАНЄВИЧ ч. (1) (особова назва): А при том бьіли: 

...пан Єско Єлович, а пан Тишко Онанєвич (Луцьк, 1487 АЗ 
І, 85—86). 
ФОРМИ: наз. одн. Онанєвич (1487 АЗ І, 86). 
ОНАНЬА ч. (1) (особова назва, цсл. Анания, гр ’Агагїа£, 

гебр. СЬапапіа) Ананій: а на то свідкьі при то(м) бьіли тог- 
дьі зємлАнє королєвскьіи на имА пань онаньА вАчковичь 

и кнзь поутАта (Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: наз. одн. онаньм (1458 ОЖДМ). 
Див. ще АНАНЇЄ. 
*ОНАТАНЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Натан, гебр. 

МаіЬап): Продали есмо мьіто Берестейское... Остачьїку 
а Онатану Ильичичомь (Краків, 1487 РИБ 226) 
ФОРМИ: дав. одн. Онатаиу (1487 РИБ 226). . 
ОНАЦКО ч. (1) (особова назва, пор. ОнаньА): А се мьі... 

князь Михайло а князь Семень Меньшин... сознаваемь... 

ижь... с своеи ділници поступили ся есмо... Васковьци, 
кьде Оиацко сиділь (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Оиацко (1473 АрхЮЗР 8/IV, 102). 
! ОНДРЄВО (ОНДРЄЄВО) див. АНДР'ЙЄВЬ. 
*ОНДРЄЄВЬ ч. (1) (назва міста в Польщі, пор. Ап<1- 

ггеіомт): про то мьі оуставлАємь ижє краковьскьіи ста¬ 
роста на трє(х) мєсцє(х) имєєть соудьі соудити: оу Кракове 
во ондрєєві оу вїслици (XV ст. ВС 13 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. во оидрєєві (XV ст. ВС 13 зв.). 
ОНДРЄЙ див. АНДР'БИ. 
*ОНДРОВОШЬ ч. (3) (особова назва, стп. Обголи): 

а пакьі бихомь тако нє задержали, яко сА єсмо записали на 
то(м) сниму... при паноу андровашу... що бьіхо(м) били 
осажєни нашєи чти (Бирлад, 1435 Собі. II, 679); мьі пєтрь 
воєвода... вьізнаваємь... ожє... снимали сА єсми... ис па- 
но(м) о(н)дровошємь (Хотин, 1455 Собі. II, 773—774). 
ФОРМИ: наз. одн. о(н)дровошь, ондрьво(ш) (1455 Собі. 

II, 729; 1455 Собі. II, 769); ор. одн. о(н)дровошємь (1455 
Собі. II, 774); місц. одн. при аидровашу (1435 Собі. II, 
679). 

*ОНДРЬВОШЬ див. *ОНДРОВОШЬ. 
’ЮНДР'ЙЄВИЧ див. АНДР'ЙЄВИЧ. 
*ОНДР,ЬЕВИЧЬ див. АНДР'ЙЄВИЧ. 
ОНДР^И див. АНДРІЙ. 
ОНДРЮШКО див. АНДРОУШКО. 
ОНЄ1 ч., невідм. (9) (особова назва, молдпор. Ионь) 

Іона: а при то(м) бьіль... онє и фили(п) (Сучава, 1432 Собі. 

I, 343); И оустал Стєцко та заплатил оуси тоти р злат та- 
тарских оу роуки онє (Сучава, 1493 ВП II, 3). 
Див. ще ОНА 2. 
ОНЕ2 див. ОНЬ1. 
ОНЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському князівстві): 

тімь мьі... дали єсмьі ємоу... осємь сєль на имА... онєщн 
и кьітєщїи (Сучава, 1436 Сов(. І, 488); ті(м) мьі... дали... 
єсми и(м)... села на имі онєщи... и... воровєши (Сучава. 
1456 Собі. II, 568). 
ФОРМИ: наз. оиєщи (1436 Собі. 1, 488; 1456 Собі. II, 

568; МіН. 213). 
ОН ЖЄ див. ОНЬ же. 
ОНИ див. ОНЬ1. 
ОНИКА ч. (12) (особова назва, молд., пор. Ионь): мьі 

алєксандрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... слуга 
оника служи(л) намь правою и вірною слоужбою (Сучава, 
1429 Собі, і, 266); И оуставши наши слоуги Сима и брат 

єго Оника та заплатили... о злат татарских... Сими Бєні 
(Ясси, 1500 ви II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. Оиика, оника (1429 Собі, і, 266; 1483 

Со5*. 5- 121; XV ст. ДГВІС; 1495 Ви II, 248; 1499 Ви 
II, 153, 154, 155; 1500 ВВ II, 175); род. одн. оиикм (1437 
Собі, і, 530); дав. одн. Оники, оники (1483 Собі. 3. 121; 
1500 ВВ II, 175). 
Див. ще ОНИЦЬ, ОНИЧКА, ОНЦА. 
! ОНИКШТЄИШЄЙСКИЙ див. ОНИКШТЕНСКІЙ. 
ОНИКШТЕНСКІЙ прикм. (6) (пор. Оникшти у Ві¬ 

денському воєводстві)'. Нашимь иамістникомь ковєнскому 
вилкомирскому оутєнскому оникшьтєнскому (Перемишль, 
1447—1492 ЛКНКВ)\ А при томь бьши шлАхєтнє врожє- 
ньш панове... кн(А)зь Вой(тє)х бискуп виленский--. мар- 
шалок дворньїй намістник мєрєцкий и оникштєнский (в 
ориг. оникштєишєйский.— Прим, вид.) пан Григорєй 
Станкович Остиковича (Вільна, 1499.45 І, 118) = 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Оник(цітенскій), Оии(кцітенскій) 

2 (1494 АЛМ 54; 1495 АЛМ 85); ! оникштєишєйский 1 
(1499 45 І, 118); ск. н. о(и), ои(к) 2 (1497 ПКИП\ 1499 
ГОКІР)\ дав. одн. ч. оникшьтєнскому (1447—1492 ЛКНКВ). 

*ОНИКШЬТЄНСКИЙ див. ОНИКШТЕНСКІЙ. 
ОНИСИМЬ ч. (1) (особова назва, гр. ’Ог^спроС): а се 

сусіде околнии онисимь (Львів, 1370 Я 18). 
ФОРМИ: наз. одн. онисимь (1370 Я 18). 



онисимьковьчь — 85 — онь 

ОНИСИМЬКОВЬЧЬ ч. (І) (особова назва): а на то по- 
слуси... Ахно онисимьковьчь (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. онисимьковьчь (1385 Р 28). 
ОНИЦЬ ч. (1) (особова назва, молдпор. Ионь): мьі Стє- 

фан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали єсми... мо- 
настироу цигане... на имі ... Никита и Онииь, сьіньї Анд- 
рєикови (Сучава, 1487 ЕЮ І, 311—312). 
ФОРМИ: наз. одн. Ониць (1487 ВБ І, 312). 
Див. ще ОНИКА, ОНИЧКА, ОНЦА. 
ОНИЧАНЇИ мн. (II) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
даємь... оусим людєм... от Онича(н)... на то яко... да не 
ходіт оу тьіх селах соудци (Сучава, 1459 ВБ І, 29); А пак 
хотарь Тльвєщ(є)м от крьници Оничаном, (от) гдє бьіл 
Он(ика) (Гирлов, 1499 ВБ II, 155). 
ФОРМИ: наз. Оничанїи 2 (1493 ВБ II, 22); зам. род. 

от Оиичани 2 (1483 ВБ І, 267); род. Оиичаи, Оничаиь, 
Оиича(н) (1459 ВБ І, 29; 1467 ВБ І, 119; 1490 ВБ І, 442); 
дав. Оиичаном 1 (1499 ВБ II, 155); дав. молд. Оиичанилор 
1 (1493 ВБ II, 22). 
ОНИЧАНОУЛ ч. (5) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... знаменито чиним... ожє... наши слоуги Жбуржа Они- 
чаноул и... Іоноу Оиичаноул служили намь право и вір¬ 
но (Сучава, 1483 ВБ І, 267); ТАм мьі ... дали... єсми ємоу... 
село... Оничанїи, що бил коупил тоє село Аврам вистАр- 
ник от Жоуржа Оничаноул (Сучава, 1493 ВБ II, 21—22). 
ФОРМИ: наз. одн. Оиичаноул (1483 ВБ І, 267); род. одн. 

Оиичаиоул (1493 ВБ II, 22). 
ОНИЧИНЬ прикм. (3): Що бьі имь оурикь... оусімь, 

равно и оуноучатомь и(х)... и братїамь оничиньїмь и сє- 
страмь єго (Сучава, 1427 Собі. І, 196); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє прїидоша... попь Пьтроу от Они- 
чань, нєпоть Оничинь, и сь своими дітми... и продали... 
част село от Оничань (Сучава, 1490 ВБ І, 442). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Оничииь (1490 ВБ І, 442); дав. мн. 

оничиньїмь (1427 Собі* І, 196). 
Пор. ОНИКА. 
ОНИЧКА ч. (3) (особова назва, молд., пор. Ионь): мьі 

Алєксандрь воєвода... чиньїмь знаменито... ожє... слоуга 
нашь Оничка, слоужиль намь правою и вірною слоуж- 
бою (Сучава, 1427 Б В Ас 22); и продали... єдно село... 
Тоадєроу, сьіноу Онич(к)а (Сучава, 1493 ВБ II, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Оиичка 1 (1427 БВАс 22); зам. род. 

сьшоу Оиич(к)а 1 (1493 ВБ II, 18); дав. одн. зам. род. 
оинчци (1451 Сові. II, 400). 
Див. ще ОНИКА, ОНИЦЬ, ОНЦА. 
ОНИЧКОВЬ прикм. (1)0 млин оничковь див. 

млинь. 
ФОРМИ: наз. одн. ч, оничковь (1493 Сові. 5. 176). 
Пор. ОНИЧКА. 
ОН І див. ОНЬ ч 
ОНО див. ОНЬ Ч 
ОНОЖКО див. ОНОШКО. 
! ОНОКЬ див. ОУНОУК- 
ОН ОС ч. (!) (особова назва): а к тому селу два ч(е}л(о>- 

в(є)ки тАгнут Онос да ОвсАник (б. м. н., 1470 А8 І, 67). 
ФОРМИ: наз. одн. Оиос (1470 А5 І, 67). 
ОНОШКО, ОНОЖКО ч. (5) (особова назва, пор. Онуф- 

рин): Волєн пан Оножко тоє имєнє Дажєв... продати (Во¬ 
лодимир, 1475 А5 І, 72); а надьтьіи річи верху писаньш про 
лєпшую твєрдост я Онош ко Ви то низ кий пєчат свою при- 
ложил (Луцьк, 1490 АЗ І, 92). 
ФОРМИ: наз. одн. Оиожко, Оиошко (1475 АЗ І, 72; 

1490 АЗ І, 92); дав. одн. Оножку (1475 А5 І, 72); знах. одн. 
Оножка (1475 АЗ І, 72). 
ОНОУКА див. ОУНОУКА. 
•ОНОУКЬ див. ОУНОУК. 
•ОНОУЧА див. *ОУНОУЧА. 
ОНЦА ч. (1) (особова назва, молд., пор. Ионь): Писа онца 

граматикь оу сочаві (Сучава, 1423 Собі, і, 157)■ 

ФОРМИ: наз. одн. оица (1423 Собі, і, 157). 
Див. ще ОНИКА, ОНИЦЬ, ОНИЧКА. 
онцєщи, ончєщїи мн. (5) (назва села у Молдавсь¬ 

кому князівстві): И дворь пана Михоулов... и к томоу в 
села, Прьтоноши и Онцєщи, єсми им их вєрноули (Сучава, 
1468 ВБ II, 306); (И пак) привилїє, що имал оуико их Тома 
на тоє село на Онцєщи... єщє дали оу роуки слоузі нашє- 
моу (Лоупє Кєшіноулоу) (Сучава, 1499 ВБ II, 168). 
ФОРМИ: наз. Онцєщи 1 (1499 ВБ II, 168); Ончєщїи 

2 (1487 ВБ І, 306); знах. Онцєщи (1468 ВБ II, 306; 1499 
ВБ II, 168). 
ОНЦИПОРЬ ч. (2) (особова назва, цсл. Антипа, Антипась, 

гр. ’АVТіяа^) Антип: пєрвьш поручни(к) кнА(з) михайло 
євнутєви(ч)... кнА(з) михайловь онципорь (б. м. н., 1392 
Р 46—47); а тьіи люди о(т)чичи мои, на имА микоула... 
я(н), онципорь (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. онципорь (1392 Р 47; 1490 Пам.). 
ОНЧЄЩЇИ див. ОНЦЄЩИ. 
*ОНЧИНЬ прикм. (1): а такожє єсми потвердили мона- 

стироу нашємоу (оуси татаровє)... и цигане... ананїє 
и(с) чєлідью... и си(н) оичи(н), щєфоч(л) (Сучава, 1462 
Собі. Б. II). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ончи(н) (1462 Собі. Б. 11). 
ОНЬ1, ОНЬ, ОН, ВОНЬ, ОУНЬ займ. (12 342) 1. (особо¬ 

вий) він (5568): Тьіе вси села... маеть держати... владьїка 
Луцкий... попьі и дьяконьї совершати... вь Луцку... и вь се- 
лахь до нихь прислухаючихь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
і/VI, 3); а ис того имають намь слоужи(т)... онь и єго діти 
(Львів, 1399 Р 59); тамь же... паль забьітьі казали есмо 
и тую граньїцю скончьільї, и, штобьі ее никто не порушиль 
(Новоселиця, 1430 ГВДЛ 9); а не надобі... ему своі люди 
судити и вину и пєрьсудь ис нихь имати (Ольховець, 
1445 СРК)\ ТАм мьі... дали... єсми имь их правоую отни- 
ноу (Сучава, і47І ВБ І, І64); И потвержаемь тьіе люди... 
ему самому (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). 

2. (присвійний — виражає приналежність або відношен¬ 
ня до кого або до чого) його, її, їх (6774) а) (у формі род.) 
(6217): Тьіе вси села... маеть держати... владика Луцкий-.- 
и вси наступьники его (Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/УІ, 3); 
купиль пань пєтрашь дідицтво в аиьньї радивоньковоі 
діднину єє (Перемишль, 1359 Р 10); що бьі имь оурикь 
сь оусімь доходомь... и сноу єи що є(ст) о(т) дроуга еи 
моужа (Сучава, 1427 Собі. І, 196); Сє азь... ан(д)рє(и) вла- 
димирови(ч)... о(т)писаль єсмь своєи жєні... и єє дітє(м) 
свою о(т)чиноу (Київ, 1446 Р 154); и ми єсми пришо(д)ши 
прє(д) кнАгиню... и прє(д) и(х) пани... и єсми смирилисА 
(Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); а тіжь 
дАдинаА моА... и зАть єи... слюбовали ми (Вільна, 1482 
АЗ І, 79); Ино мьі... за его службу, тьіе люди... ему дали 
(Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 
єго (є є, ихь) милость (529) див. МИЛОСТЬ 2; 

б) (у формі дав.) (28): (тім) жє мьі... дали єсми ємоу... а 
село... ємоу и брат моу михаиль (б. м. н., 1400 БІР&А» 
433); тімь ми... дали єсми ємоу... два сєл(а)... гдє моу 
є(ст) до(м) (Сучава, 1414 Собі, і, 111); а на то є(ст) віра... 
панаЩєфоула и брата ємоу (Сучава, 1442 Собі. II, 93); да 
имь (єст> от нас оурик... и дітємь им (Сучава, 1487 ВБ І, 
306); да є(ст) и(м) о(т) на(с) оури(к) ись вьсє(м) доходо(м) 
и(м) (Васлуй, 1495 ЗСІМ рі. І). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. оиь, оиь, о(и), оп, он 203 (1388 ЕРІ, 

103; 1394 Р 54; 1410 АкВАК XI, 5; 1424 Р 100; 1445 Собі. 
II, 236; 1460 ВБ II, 276; 1471 АрхЮЗР 8/НІ, 627; 1481 АЗ 
І, 77; 1487 РИБ 435; 1500 АЛМ вип. 2, 59 і т. їн.); воиь, 
во(н), шш 7 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1408 АкЮЗР І, 6; 1434 
Р 129; 1435 Р 132, 134); оунь 1 (1459 Р 172); род. одн. ч., с. 
єго, его, е(г) 4412 (1322 АрхЮЗР І/УІ, 3; 1366 Р 12; 139! Р 
45; 1400 Собі, і, 37; 1412 Р 81; 1426 ВАМ 21; 1433 Р 118; 
1458 АЗ І, 50; 1488 РИБ 424; 1500 Собі. 3. 234 і т. ін.); 
оть (до, оу, с, в, подли) иего, нє(г), пеЬо 37 (1322 АрхЮЗР 
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1/УІ, 3; 1395 Сові. II, 610; 1407 Р 72; 1427 Р 108; 1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1463 /15 І, 56; 1489 РИБ 438; 1490 Пам.; 
1496 ВИ II, 405; 1500 ДПЖН і т. ін.); с иьго 1 (1499 
ГОЦІР); 1 є 1 (1388 Р 37); зам. дав. дали єсми єго (1436 
ВАМ 33); дав. одн. ч., с. ему, ему, ємоу, ємл 1476 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1399 Р 59; 1407 Сові. І, 56; 1424 ДГВВ; 
1433 Р 119; 1444 /15 І, 40; 1454 АЛМ 12; 1479 ВАМ 62; 
1488 /15 І, 242; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); кь нєму, 
нлму, нємоу, пуети, пети 24 (1388 Р 37; 1399 Р 59; 1424 
Р 99; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1445 АкЮЗР І, 17; 1464 
АЗ І, 57; 1482 АЗ І, 79; 1489 РИБ 431; 1490 ВИ І, 403; 
.1499 ДО II, 450 і т. ін.); му, моу 15 (1349 Р 4; 1391 Р 45; 
1400 0/#«/Ь 433; 1401 ЗКЄ; 1414 0/#«Л» 441; 1426 ВАМ 
22; 1431 Сові. І, 317; 1434 00?«/Ь 463; 1437 Сові. І, 541; 
1497 ОН. 5. і т. ін.); им(у) 1 (1443 Сові. II, 139); єм 1 (1459 
Сові. 3. 22); знах. одн. ч., с. его, є(г) 889 (1352 Р 6; 1386 
Р 31; 1404 Р 67; 1420 ПГАГ; 1433 Р 118; 1443 Сові. II, 
144; 1459 Р 171; 1483 АЗ І, 82; 1496 /45 І, 244; 1500 Сові. 3. 
230 і т. іи.); на (за, во) иь, нь, (н), ии 468 (1352 Р 6; 1393 Р 
50; 1403 ДГАА; 1420 ПГАГ; 1433 Сові. І, 361; 1437 Р 
136; 1451 Р 156; 1463 ДО І, 73; 1484 ДО І, 285; 1500 Сові. 3. 
230 і т. ін.); на (за, в) иего, нє(г), пеЬо 66 (1388 2РЬ 103; 
1410 АкВАК XI, 5; 1437 АЗ І, 33; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 
1451 Р 158; 1452 Р 160; 1475 /45 І, 72; 1483 /15 І, 82; 
1495 АЛМ 83; 1500 АЛМ вип- 2, 58 і т. ін.); Ьо 1 (1395 ОБ 
166); 1 га 1 (1497 СН. 5.); ор. одн. ч., с. нимь, нимь, ни(м), 
ним, нїмь, нїмь, піт 36 (1352 Р6; 1390 Р 176; 1402 Сові. II, 
623; 1413 Р 83; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1440 АрхЮЗР 
1/ІУ, 5; 1489 РИБ 433; 1495 Д/С; 1496 ДО II, 405; 1499 ДО 
II, 488 і т. іи.); з (с) ним-ь, ним 2 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 
1457 ДО II, 257); имь 1 (1489 РИБ 438); 1 ни(т) 1 (1435 Р 
134); місц. одн. ч., с. иа(при, по, вь, оу) нємь, немь, нєм, 
нє(м), нє(м)ь, пет 125 (1388 2РБ 104; 1394 Р 54; 1402 
Сові. II, 623; 1408 АкЮЗР І, 6; 1424 Р 102; 1433 Р 119; 
1437 /15 І, 34; 1451 Р 156; 1466 ДО І, 114; 1500 ДО II, 
173 і т. ін.); по (при) ньмь7 (1399 Р 59; 1433 Р 123, 125; 
1445 Р 150); по иимь 1 (1440—1492 АкЮЗР II, 105); по 
!но(м) 1 (1424 Р 102); наз. одн. с. оно (1462 ДО І, 55; 1494 
ДО II, 35, 37); знах. одн. с. є (1424 Р 102); наз. одн. ж. она 
(1418 Р 89; 1421 Сові. 1,142; 1454/15 III, 10; 1462 ДО І, 55; 
1464 Сові. 3. 59; 1472 ДО І, 172; 1487 /15 І, 87; 1489 РИБ 
437; 1490 Сові. 3. 140; 1499 ВО II, 448 і т. ін.); род. одн. 
ж. єи 227 (1401 Р 64; 1418 Сові. І, 127; 1429 Сові. І, 248; 
1453 Сові. II, 454; 1467 ДО І, 122; 1470 ДО І, 147; 1482 
/15 І, 79; 1490 ДО І, 396; 1495 ДО II, 84; 1499 ДО II, 166 
і т. ін.); єє 49 (1359 Р 10; 1440 АрхЮЗР і/УІ, 5; 1446 Р 
154; 1452 АкЮЗР І, 21; 1459 Р 171; 1487 /15 І, 86; 1489 
РИБ 437; 1494 АЗ І, 101; XV ст. ВС 21 зв.; 1497 РИБ 
683 і т. іи.); єь 11 (1359 Р 10; 1378 Р 26; 1393 Р 52; 1400 
Р 62; 1495 ПЛПС) ; єєи 3 (1487 /15 І, 240, 241); єл, є* 2 
(1446 Р 154; 1454 Сові. II, 501); оть (з, с, в) нєє 6 (1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5; бл. 1471 ЛКЗ 93; 1487 РИБ 434; 1495 
ВМБС; 1498 АЛМ 169); в (до) иеи 3 (1400 Сові. II, 619; 
XV ст. ВС 32; 1466 ВО І, 106); дав. одн. ж. єи 83 (1421 
Сові. І, 142; 1429 Сові. І, 249; 1452 АкЮЗР І, 21; 1456 
0/#«/1» 511; 1462 ДО І, 52; 1482 АЗ І, 79; 1487 /15 І, 87; 
1492 Сові. 3. 161; 1494 РИБ 560; 1498 ДО II, 126 і т. ін.); 
юи 22 (1433 Сові. І, 350; 1438 Сові. II, 14, 15; 1462 ДО І, 
55; 1480 ДО І, 244; 1481 ДО І, 249; 1493 Сові. 3. 176; 1495 
ВО II, 57; 1498 ДО II, 126; 1499 ДО II, 130 і т. ін.); к нєи, 
ие(и) З (XV ст. ДС 16; СД 9, 43 зв.); знах. одн. ж. єи 15 
(1433 Сові. І, 350; 1438 Сові. II, 14; 1448 Сові. II, 741; 
1453 Сові. II, 454; 1455 Сові. II, 771; 1462 ВО І, 55; 1476 
ВО І, 208; 1490 ДО І, 392; 1494 АЗ І, 101; 1499 ВО II, 130 
і т. ін.); єє, ее, іеіе, іе}е 15 (1388 2РБ 107; 1431 ГВКЛ 9; 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1489 РИБ 
437; 1494 РИБ 560; XV ст. ДС 21 зв.; СД 41 зв.; 1499 АЛМ 
36; ДО II, 448 і т. ін.); ю 4 (1490 ДО І, 390; 1497 ДО II, 
96, 116; 1499 НА 257); а 2 (1401 ЗКЄ); іе 1 (1407 АрхЮЗР 
8/І, 4); иа 1 (1401 ЗКЄ); на иєє 1 (XV ст. ДС 21 зв.); в ню 

1 (1413 Р 83); на нею 1 (1492 АЛМ ЗО); ор. одн. ж. с (под) 
иею 4 (XV ст. СД 41; 1494 РИБ 560); єю, ею 2 (1427 Сові. 
I, 196; 1450 ЗНТШ XI, 7); місц. одн. ж. на (по) иєи З 
(1446 ПГСПМР; 1488 ДГСВМЩ); по нюи 1 (1359 Р 10); 
наз. мн. они, оні, опі, опу 240 (1370 Р 18; 1388 Р 37; 1403 
ДГАА; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 1444 /45 І, 42; 1453 
Сові. II, 472; 1459 Р 171; 1475 /45 І, 70; 1488 РИБ 222; 
1500 АСД II, № 3 і т. ін.); они 13 (1415 Сові. І, 122; 1431 
ГВКЛ 7; 1452 Сові. II, 422; 1457 ВО І, 4; 1469 ВО І, 138; 
1470 ДО І, 140; 1471 ВО І, 164; 1487 /45 І, 86; 1490 Пам.; 
1498 ГВКЛ 22 і т. ін.); вони 6 (1440—1492 АкЮЗР II, 105; 
1481 АЗ І, 78; 1498 ГВКОО); оне 1 (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 
119); род. мн. ихь, ихь, и(х), их, іхь, ісЬ, усЬ 2066 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1352 Р 5; 1388 Р 40; 1411 Р 77; 1424 Р 
100; 1443 Сові. II, 132; 1466 АЗ І, 63; 1480 ВО І, 237; 1492 
Л5 III, 24; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); до (от, ис, с, в, оу, пос¬ 
ле, промєжу) нихь ни(х), нихь, місії 85 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3; 1388 Р 43; 1399 Р 59; 1418 Сові. І, 127; 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140; 1452 0//?«Л» 500; 1466 АЗ І, 62; бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.; 1487 АМЛ; 1499 РИБ 776 і т. ін.); єхь 6 
(1366 Р 12; 1370 Р 18; 1378 Р 13; 1386—1418 Р 35; 1390 Р 
175); ихь 4*(1434 Р 130; 1443—1446 Р 147); іхо, ихо 3 (1388 
Р 37; 1401 Р/Р); оу (не) них, нихь 3 (1459 ДО І, 29; 1460 
ДО II, 275; 1498 ГВКЛ 22); нз нихо 1 (1388 Р 37); дав. мн. 
имь, имь, и(м), им, уш 1206 (1370 Р 18; 1393 Р 51; 1415 
Сові. І, 122; 1433 Р 124; 1442 Сові. II, 101; 1451 АкЮЗР 
II, 106; 1460 ДО II, 272; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1482 Л5 
I, 79; 1500 Сові. 5. 234 і т. ін.); ийо, імо 3 (1388 Р 37); ємь 
1 (1386—1418 Р 35); имь 1 (1443—1446 Р 147); кь (к) иимь, 
иим 6 (1428 Сові. І, 202; 1433 Р 125; 1437 АЗ І, 34; 1446 
АкЮЗР І, 18; 1475 ВО II, 336; 1496 ОКИВ); знах. мн. ч., 
с. ихь, ихь, их, и(х), ісЬ 224 (1341 Р 2; 1388 2РБ 104; 
1408 Сові. II, 631; 1419 Р 90; 1432 Сові. І, 330; 1462 ДО II, 
292; 1472 0/7>«/Ь 530; 1487 РИБ 226; 1489 АМВ; 1499 
/45 І, 118 і т. ін.); них, ии(х), нихь, иихь, пісЬ 22 (1388 
2РБ 104; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 1499 Сові. II, 743; 
1452 Сові. II, 760; 1468 ДО II, 302; 1470 АЗ І, 67; 1474 
РГС; 1488 ДГСВМЩ; XV ст. ВС 26; 1498 ДО II, 409); 
іхо 1 (1388 Р 37); ьхь 1 (1436 Сові. II, 707); и 1 (1388 Р 41); 
знах. мн. ч.,ж.%2> (1349 Р 3; 1412 Р 81); ор. мн. ними, нїмї, 
пушу, піші 69 (1395 Сові. II, 610; 1425 Сові. II, 422; 1433 
ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 1437 Р 136; 1449 Сові. II, 386; 1458 
0/#«/1» 512; 1470 ДО І, 153; 1484 ДМ; 1493 Сові. 3. 176; 
1500 Сові. 5. 234 і т. ін.); ими, имТ 8 (1401 Р 65; 1411 Сові. 
II, 638; 1413 Р 83; 1421 Р 95; XV ст. ВС 20; СД 39 зв.; 
1496 ДО II, 407); ними 1 (1499 ВО II, 130); ними 1 (1499 
ДО II, 423); місц. мн. на (по, оу) нихь, ни(х), ніхь, пісЬ 
60 (1388 2РБ 104; 1400 Сові. II, 619; 1411 Сові. І, 95; 1429 
Сові. І, 258; 1433 Р 121; 1435 Р 133; 1448 Сові. II, 366; 1479 
ДО І, 222; 1490 ДО І, 42; 1500 АСД II, № 3 і т. ін.); на 
них, ии(х) 4 (1428 Сові. І, 213; 1429 Сові. І, 249; 1499 ДО II, 
149, 156); 1 ии(ж) (1448 Сові. II, 733); наз. де. вона (1404 
Р 68); род. де. єю (1366 Р 12; 1479 ВАМ 61); дав. де. ьма 
(1443—1446 Р 147). 
ОНЬ2 займ. (42) (цс.і. онь) (вказівний) 1. (вказує на 

предмет або особу, про які говориться у підрядному ре¬ 
ченні або у дієприкметниковому звороті) той (24): и на 

таковии да имаєть оучАстїє сь он'Ьми рекшими иа ха крьвь 
его на ни(х) (Сучава, 1403 ДГАА); регешігуіе (о ішіеіо 
Ьуіу: іоЬбу... ЬусЬто і опусЬ Оаппіко\у \уусія1і, згіо паш 
гіаІі зіа (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); па(к) кто 
сЬ покоуси(т) пороушити того... даанїА... таковїи... да 

има(т) оучастїє и сь он'Ьми іоудєиє, єжь вьзьпиша на га ха 
(Ясси, 1500 Сові. 8. 231). 

2, (анафоричний, вказує на предмет, про який ішлося 
вище) той, згаданий (15): І іеі іезШЬу... сЬгезііапіп, 
газіаши 5шо]’и шуг\\го1іІ, іак, как Ьу ]’ети Іісіту пе га- 
ріаііі: а іусЬ іо 1ісЬ\у, ]ея(1іЬу тезіес пегіаі. і опут ргіт- 
погаіиі’ сігпЬіі ІїсЬтдгу (Луцьк, 1388 7.РІ. 106); Што биль 
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мон мужь, князь Ивань Семеновичь Кобрннскій, небо- 
сцикь... хотЬль бьіль записати десетину кь манастьгру... 
«но онь небоїцикь, князь Ивань Семеновичь... зь св'Ьта 
того изшоль, а тое десетиньї не поогЬль записати (Коб- 
ринь, і40і АкВАК ПІ, 2); яко жадаєте через листьі свои 
иа твій посл'Ьднии мистровьі листьі якобьі есте м'Ьли об¬ 
писати емоу чєрєс оньїи пєрвьш о(т)пись... досьі(т) єсть 
ємоу на то о(т)писано (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ)\ а тако(ж) кто коли иму(т) познати оу ни(х) кони 

или воль... и довсдє(т) на(ш) члкь на брашов'Ьнина... а 
они брашовБни не мочи иму(т) постави(т) совдьіша за то(т) 
ко(н) или за во(л), а брашов^ни да страгЬть то(г) кон-Ь или 
вола (Васлуй, 1452 Сові. II, 759—760); Про то... при (в)сюи 
о(т)чи(з)нБ и диди(з)н-Ь єго зємлАной и при (в)сЬхь Горо- 
дищєо(х) и оурочища(х) є(го) зоставоую... которьі(х) про(д)- 
ков7 єго... дє(п)жали и оньі(х) заживали (Прилуки, 1459 
Р (\). 

3. вказує на віддалений предмет) той (3): знамєнитосто 
чинимьі... ижє мьі романь воєвода... слюбуємь... королеви 
польскому... на єго оусБ нєприАтєл'Б помагати, ни одного 
нє воимуючи... вьіАвьши землю пруськую и литовьскую 
и с ону сторону Кракова про далєкость нашєго люда ихь 
оудрачєниА (Сучава, 1393 Сові. II, 607); а хотя бьі єсть м'Ьль 
иншій... рушати нашь запись, тогь ся разсудить со мною 
на ономь страшномь судЬ передь Милостивьімь Богомь 
(Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а ту исьіпали могилу межи 
дубо(м)ь а межи буко(м)ь... а с ону строну моги¬ 
ли о(т) ближьшєго печеного дуба на букь (Галич, 1404 
Р 68). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. онь (1401 АкВАК III, 2); знах. 

одн. ч. оиого 1 (1438 Р 140); онми 1 (1447—1492 ЛКБВ)\ 
ор. одн. ч. опут (1388 2.РБ 106); місц. одн. ч. на ономь 
(1401 АкВАК Ш, 2); наз. одн. с. опоіе (1433 ЗНТШ БXXVI, 
141); род. одн. ж. опо*е (1388 2РЕ 103); наз. мн. они З 
(1429 Сові. Б 249; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760); 
оиьі 1 (1447—1492 ЛКБВ); дав. мн. оньїмь (1389 РЕА І, 
27); знах. мн. оиьі(х) 1 (1459 Р 171); Іньїє 1 (1433—1443 
АРМ); ч. опусЬ 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); с. оиа 2 (1415 
Мііг. АІЬ. фотокоп. 2; 1493 Сові. 5. 176); ! анам 1 (1435 Сові. 
І, 424); ор. мн. он^ми, о нами 20 (1403 ДГ А А; 1429 Сові. 
І, 249; 1435 Сові. II, 682; 1479 ВВ І, 222; 1487 ВВ І, 311; 
1488 ВВ І, 343; 1490 ОС 149; 1492 ВВ І, 511; 1499 ВВ II, 
163 і т. іи.); онЬмьі 1 (1500 Сові. 3. 231); оними 1 (1459 Р 
171); род. де. ону (1393 Сові. II, 607; 1404 Р 68). 
ОНЬ 3 присл. (1) там: а хотарь емоу вншє страхот'Ьн'Ь... 

а о(т) толь... дорогою онь до ворловои могили, то ємоу 
весь хотарь (б. м. н., 1400 Сові. І, 27). 

ОНЬ Ж€, ОН ЖЄ, ОНЬ Ж займ. (6) (відносний) (приєд¬ 
нує підрядні означальні речення — у постпозиції) який: О 

оци ои же дроугоую поиме(т) женоу а нє мае(т) снвь 
д(ч)ок (XV ст. СЦ 9); а (з)нати и(м)... Господарєй Свои(х) 
владЬющи(х)... Кїєво(м)... онь же иаречєтсА мати Градо(м) 
роускїє зємли, а нє инако (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. онь же, он же, онь (ж) 6 (XV ст. ВС 

8, 9, ЗО зв., Зі; СЯ 9; 1481 ГПМ). 
*ОНЬТОНОВО с. (1) (назва села у Київській землі): 

Село Оньтоно(в) а в томь сєлє дєвє(т)на(д)цать члвко(в) 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Оньтоио(в) (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
*ОНЬТОНОВЬЩИНА ж. (1) (назва земельного воло¬ 

діння у Київській землі): Игнать де(р)жить землю оньто- 
новьщиноу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: знах. одн. оньтоновьщиноу (бл. 1471 ЛКЗ 

93). 
ОНЬІ див. ОНЬ1. 
*ОНЬІИ див. ОНЬ2. 
ОНЬ див. ОНЬ1. 
ОН'Ь див. ОНА2. 

! ОПА (?) (1): ахотар... почєнши оть усти лопатнои... на 
доубь а что опа с боуо на (у виданні: опасбоуона_Прим. 
ред.) нємь та вр'Ьхомь дЬла (б. м. и., 1500 ЗВ 7). 
ОПАНАСЬ ч. (2) (особова назва, цсл. АОанасии, Атаиа- 

сии, гр. ’Аіці«л;аспо£) Панас, Опанас: Я се есми я пан Опа- 
нась Бобина Хмелевский продал есми... Хьмелевь... па¬ 
ну Вольчку Жасковьскому (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/IV, 
154); а тьш люди о(т)чичи мои, на имА микоула... опо- 
на(с) (!) мають ему по тому служити ка(к) єсть... обьічай 
(Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. Опанась і (1476 АрхЮЗР 8/Гу, 154); 

! опона(с) 1 (1490 Пам.). 
Див. ще ОФАНАС'ЙИ, *ПАНАСЬ, ФАНАСИИ. 
ОПАСОВАТИ дієсл. недок. (2) (кого від кого і без додат¬ 

ка) захищати, обороняти: а па(н) на(ш) коро(л) єго мл(с)- 
ть аби на(с) милова(л) и опасоува(л) о(т) нашихь нєпрїА- 
тєлєвь (Серет, 1453 Сові. II, 765); а они ти (ж) би имьли 
засЬ остєрєгати панове наши и опасовати, ка(к) сами себе 
(Сучава, 1457 Сові. II, 810). 
ФОРМИ: інф. опасовати (1457 Сові. II, 810); баж.-ум. 

сп. З ос. одн. ч. аби... опасоува(л) (1453 Сові. II, 765). 
Див. ще ОПАСТИ. 
ОПАСТИ дієсл. док. (і) (кого від кого) захистити, обо¬ 

ронити: а... коро(л) казими(р), о(т) си(х) часо(в) имає(т) 
єго мл(с)ть на(с) ласкаво миловати и оборонити и опасти 
и ми(р) и покои оудилати о(т) нашихь нєприАтєлевь 
посли своими и мєчє(м) своимь (Серет, 1453 Сові. II, 766). 
ФОРМИ: інф. опасти (1453 Сові. II, 766). 
Див. ще ОПАСОВАТИ. 
*ОПАСОУВАТИ див. ОПАСОВАТИ. 
*ОПАТОВЬ ч. (1) (назва міста у Польщі, пор. Ора- 

іоду): в опатов-Ь прєдь громницАми (Опатів, 1398 ЗЛЕІКУ 
ФОРМИ: місц. одн. в опатовь (1398 ЗЛЕІК). 
*ОПАТРЕНЬЕ с. (1) (стч. ораігелї, стп. ораіггепіе) 

матеріальні засоби, пов’язані з високим становищем: 
А такь ми хогЬчи его вь здЬ(шнемь) панстві нашомь... 
заховати, оного приймуемо... которому ...надаємо волнос- 
ти в(шеля)ко^ вь зд'Ьшнемь панстві нашомь... заживати... 
об'Ьцуючи ему... и опатренье вшелякое якое значное дати, 
какь иншой шляхгЬ... лаємо и опатруемо (Луцьк, 1438 Р 
140). 
ФОРМИ: знах. одн. опатренье (1438 Р 140). 
* ОПАТРОВАТИ дієсл. недок. (1 )(стч. ораігоуаіі, стп. 

ораіпшас) (без додатка) забезпечувати (кого чим): А такь 
мьі хогЬчи его вь здЬ(шнемь) панств'Ь нашомь... заховати, 
оного приймуемо... об'Ьцуючи ему... и опатренье вшелякое 
якое значное дати, какь иншой шляхгЬ... даємо и опатруемо 
(Луцьк, 1438 Р 140). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. опатруемо (1438 Р 140). 
*ОП€КАЛНИКЬ ч. (12) (стп. оріекабіпік) 1. законний 

опікун неповнолітніх дітей-сиріт, а також жінки по¬ 

мерлого чоловіка та їх маєтку (11): Коли мти оу дьтєй 
оумрє(т) оп,Ька(л)нїкь и(х) нє можєть дЬди(ч)ства прода(т) 
(XV ст. ВС 35). 

2. уповноважений, довірена особа (1): ми стефань воє- 
во(д) ... чииимь знаменито... ажє єсмо оумолвили и с прє(д)- 
рєчєньїми пани и с коруни по(л)скоА... на им-Б, пань яиь 
с чижева... на м^сце володислава, королі по(л)ского его 
мл(с)ти и опєка(л)никь коруни полскои, и пань пєтрь о(н)- 
дровошь... и стали єсмо на томь, ажє имаємь записи дер¬ 
жати иаши(х) пєрє(д)ковь (Серет, 1445 Сові. II, 728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. опєка(л)никь 1 (1445 Сові. II, 729); 

опька(л)иїкь 1 (XV ст. ВС 35); род. одн. оп£ка(л)ника 1 
(XV ст. ВС 35); обпБкальнїка 1 (XV ст. СЯ 41 зв.); ор. одн. 
оп*калнїко(м) (XV ст. СЯ 41 зв.); наз. мн. опєкальнїкм 
(XV ст. СЯ 41); місц. мн. о опєка(л)нїко(х), опєка(л)ни- 
ко(х), опєкальнико(х) З (XV ст. ВС 21 зв., 35, 35 зв.); 
опздалиїкохь, оп-Ька(л)нїкохь, оп*калнїко(х) З (XV ст. 
ВС 6 зв., 8 зв.; СЯ 9). 
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Див. ще *ОПЄКАТЄЛНИКЬ. 
*ОПЕКАНЕ див. ’^ОП'ЙКАНЇЄ. 
*ОПЄКАНІЄ див. ’^ОП'ЙКАНЇЄ. 
*ОПЕКАНЬЕ див. "ОП'БКАНІЄ. 
*ОПЄКАТЄЛНИК'Ь ч. (2) законний опікун неповноліт¬ 

ніх дітей-сиріт, а також жінки померлого чоловіка та їх 

маєтку: а оць по смрти тьімь то дітємь и то (!) жєнє боуді(т) 
лї єє вол А можєть изоставить опікатєльнїка оу томь имє- 
нїн, докоуль доростоуть ДІТИ тьі(х) лі(т) (XV ст. СЯ 
40 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. опєкатє(л)ника (XV ст. ВС 35 зв.); 

знах. одн. опікатєльнїка (XV ст, СЯ 40 зв.). 
Див. ще *ОПЄКАЛНИКЬ 1. 
ОПЕКАТИ СЯ дієсл. недок. (2) (чим) тимчасово 

опікуватися, управляти маєтком: говорила нам дворенинь 
наїпь Якубь Домотькановичь, што жь бьі тая Угрьіновьс- 
кая ему тежь тетька бьіла, а тое именье ему полетила во 
опеканье, и мьі бьіли Я кубу Домоткановичу казали тьімь 
именьемь олекатися до нашого... пріеханья (Краків, 
1489 РИБ 437). 
ФОРМИ: інф. опекатися (1489 РИБ 437); теп. З ос. одн. 

ся опекаеть (1489 РИБ 438). 
ОПЄТ див. ОПАТЬ. 
ОПИНТ'ЙЛЬ ч. (3) (особова назва): И оуставшє слоуга 

наш Йван та заплатил оуси тоти пинізи... оу роуки Стани, 
дочки Мика Опинтіль (Васлуй, 1497 ВИ II, 115). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. дочки МикаОпиитіль (1497 

ВО її, 115). 
*ОПИСАТИ дієсл. док. (2) 1. (що) описати, викласти (1): 

мьі Алєксандрь... Княжа Литовское... ведомо чьінимо... 
ижт,... права... надаємо... яко нижей описано такь вира¬ 
жаємо (Луцьк, 1389 РЕА І, 26). 

2. (що) визначити, приписати (1): а такі(ж) пєрво рє(ч)- 
ньіи владо имоє(т) намо со того села служи(т)... копьє(м) 
а двіма стріл ци и єго намістковє такі (ж) оу писаную служ¬ 
бу иміють намо служити (Снятин, 1424 Р 100). 
ФОРМИ: дієприкм. пас. мин. знах. одн. ж. оуписаную 

(1424 Р 100); предик. пас. дієприкм. описано (1389 РЕА 
І, 26). 

*ОПИХАТИ дієсл. недок. (і) (що) (сукно) валяти, бити: 
и потврождаємо тому прі(д)рєчєнном(у) монастирю... два 
млиньї що су(т) оу бані та є(ст) имо на польї со банскими 
прогари и ступа що сукно опихаєто (Сучава, 1443 ПГСММ). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. опихаєто (1443 ПГСММ). 
*ОПТГИ СА дієсл. док. (1) обпитися, забагато напи¬ 

тися; нірвьі(х) обьічаєво садьі овівали соужєньї бєзь 
часоу, ижє неколи по обіді опївшисА соудьі соужєньї а 
тако нєгді сїльньш оубого прємогль зань(ж) нє по(д)лоуго 
часово соудо бьівало (XV ст. ВС 13). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. опївшисл (XV ст. ВС 13). 
*ОПЛАТЬ ч. (1) грошовий збір: мьі олєксандро воєво¬ 

да... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) ми сто... с 
мьітьі и оплати и з данми... кнАгини ри(м)гаилі (б. м. н., 
1421 Сові. І, 142). 
ФОРМИ: ор. мн. оплати (1421 Сові. І, 142) 
ЮРО\УЕОАТІ див. ОТПОВ'ЙДАТИ. 
*ОПОВ,ЙДАТИ дієсл. недок. (2) (що) повідомляти, роз¬ 

повідати (про що): мьі великй (!) князь Швидрикгяло... 
чинимо знаменито... ижо видівь и знаменаво службу, 
иамо вірную... пана Богуша Оверкича Тимоха, которьіи... 
до... панства нашого ... виіхаль, которого намо справьі 
и родо зацньїй дому его вірний нашо князь Сендюшко 
оповідало... оного прьіймуемо (Луцьк, 1438 Р 140); А 
оповєдал єсми тоє господинови своєму п(а)ну Федору 
Янушєвичу (Володимир, 1475 А8 І, 72). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. оповєдал єсми (1475 А5 І, 72); 

З ос. одн. ч. оповіщало (1438 Р 140). 
Див. ще ОПОВІСТИ, ПОВЄДИТИ, *ПОВИСТИ. ПОВІ¬ 

ДАТИ, *СПОВЕДАТИ. 

ОПОВІСТИ дієсл. док. (1) (кому що) повідомити, опо¬ 
вісти (про що): а єстли би дорозоумили с которои сторони 
от какьіх наших нєпрїятелєи какоє зло... а их милость 
тогди... тоє имают нам оусє оуказати и оповісти (Гирлов, 
1499 ВБ II, 422—423). 
ФОРМИ: інф. оповісти (1499 ВБ II, 423). 
Див. ще *ОПОВ'ЙДАТИ, ПОВЄДИТИ, *ПОВИСТИ, ПО¬ 

ВІДАТИ, *СПОВЄДАТИ. 
ОПОЗНАТИ СА дієсл. док. (1) (познайомитися з навко¬ 

лишньою обстановкою) роздивитися: Што єси к на(м) 
всказьіва(л)... жадаючи... абьі(х)мо боярь твои(х)... оста¬ 

вили при твоє(и) дочєри а при нашой вєликои кнгнє на 
ча(с) помєшкати поколе бьі сА опознала и мьі то длА тебе 
...вчинили (б. м. н., 1495 ПЛПС). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. би сА опознала (1495 

ПЛПС). 
*опольскии прикм. (2) (пор. Ороіе у Польщі): 

Мьі кнАзь володиславь опольскоі зємли... то єсми вчини¬ 

ли (Бохур, 1377 Р 23—24); ми княз Володиславь Ополь- 
скои землі господ ар ь... дали єсми имь дві селі (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5). 
ФОРМИ: род. одн. ж. опольскоі 1 (1377 Р 23); Опольскон 

1 (1378 ЗНТШ ІЛ, 4). 
ОПОМИНАТИ див, ОУПОМИНАТИ. 
(!) ОПОНАСЬ див. ОПАНАСЬ. 
*ОПОРОВЬ ч. (1) (назва містечка у Польщі, пор. 

Орого^): Мьі... шєликга сирадскии подкоморья пєтрь з 
опорова... записуємьі сА стєцку воєводі зємлі молдавс- 
кои (Лаичиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. опорова (1433 Р 122). 
ОПОСЛ'Й, ОПОСЛЄ прийм. (3) (з род.) (виражає часові 

відношення, вказує на дату, після якої відбувається дія) 
після (І): П(и)сан в Луцку, в понеділок опослє Петрова днА , 
в літо ^5 дєвАт сот чєтвєртоє (Луцьк, 1396 АЗ І, 20); 

(вказує на послідовність подій) після (1): твои посли 
тамь у нихь били... а намь и землями нашимь опослє то¬ 
го большне ся шкодьі почииили (б. м. н., 1496 ОКИВ); 
опослі живота (1) див. *ЖИВОТТ>. 
Див. ще ПОСЛ'В. 
ОПРАВИТИ1 дієсл. док. (ЗІ) (стч. оргауііі, стп. орга¬ 

не) І. (кого в чому) визнати право (на що), затвер¬ 

дити в судовому порядку (що за ким) (15): тогди А па(н) 
староста згадаль зємлАни і оправили есмьі кундра(т) оу 
то(и) граници поколА єму кнізь лєвь оуіхаль (Галич, 
1401 Р 66); и мьі... п(а>на Фєдка єсмо в том оправили (Ступ- 
но 1444 АЗ І, 42); И'мьі того смотрівшо (!) кн(А)зА Семена 
оправили, а кн(А)зА Михайла обвинили; єго світки нє 
посведчили ни ділоу, ани записоу (Луцьк, 1475 АЗ І, 70); 
И ми о томь межи ними досмотрівши, и того Мартинца 
есмо оправили и приказали есмо Богдану Остафіевичу, 
аби ему вь томь даль впокой (Вільна, 1498 АЛМ 159); 

(кому що) підтвердити (2): Нагорка а Шьпица поведили 
передь нами, ижь они тьш земли покупили, и вь книгахь 
земьскихь тая речь имь оправена (Краків, 1489 РИБ 433). 

2. (кому що) записати певну суму або частину маєтку 
(5): А сє А пань бєнко... свідчю то своимь листомь... ижє 
пришєдь пєрєдь нась пань гєрвась и віноваль и оправиль 
своюи жєні варварі сто гривень на своюмь селі на толь- 
мачи (Коломия, 1398 Р 57); и оправили єму ту половицю 
тристАньць оу н копь (Галич, 1409 Р 74); и врозумившн 
то пани ОлизароваА... даровала нас... и записала тьіє двє 
имєнА... якож то намь оправила листом своим (Луцьк, 1487 
АЗ І, 240—241); и тоть запись котори(м) борисово(и) 
жоні вєно оправєно в нєє єсть (Вільна, 1495 ВМБС). 

3. (що) уладнати (1): а є(с)лижєнємогоуть вси(х) соудо(в) 
осоудити того диА тогдьі хочемь то(г)... абьі дроугого днА 

соудь скончань тако(ж) полоуднА жєби кажьш (!) члвкь 
свою по воли оправиль жалобоу (XV ст. ВС ІЗ): 
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■' уладнати судове затвердження власності (5): пак ли 
Ч5н кто нагабаль тучєнАкаоу той дідинині оу сєрньку... 
.то пани марєгоріта росоваА имаєть заступити оправи(т) 
поддугь зємєско(г) права (Галич, 1418 Я 89); а єстли- 
бьі вже не мог того подворА оправити я, вже тогдьі 
лаю пінАзи кн(є)г<и)ни єє милости отложити (Луцьк, 
1494 АЗ І, 101). 

4. (кому що) відшкодувати, покрити збитки (2): И твоя 
мнлость вь томь нашомь дєлє посилаль кь нєму своєго 
посла, напоминаючи єго... што боудєть шкоди зємли нашой 
подєлаль, то бьі намь оправиль (б. м. н., 1498 ВВІІ, 413). 

5. (до кого що) відправити, послати (?) (1): до королА 
доброє наше оправимь от нашєи зємли, тогдьі имаємь до- 
броволно вьіити от єго иміниа (Сучава, 1449 Сові. II, 747). 
ФОРМИ: інф. оправи(т) 3 (1418 Я 89); оправити 2 (1492— 

1493 ПВФЧ\ 1494 АЗ І, 101); перф. З ос. одн. ч. оправиль 
(1398 Р 57; XV ст. ВС 23; 1498 Ви її, 413); 3 ос. одн. ж. 
оправила (1487 АЗ І, 241); 1 ос. мн. оправили 6 (1475 АЗ 
І, 70; 1495 АЛМ 83; БСКИ; 1496 ВМДФС) єсмо... оправи¬ 
ли 2 (1444 АЗ І, 42; 1495 АЛМ 84); есмо (есмо) оправили 2 
(1495 ВМЗД; 1498 АЛМ 159); оправили єсмьі 1 (1401 Я 66); 
Яос^мн. оправили (1409 Я 74; 1418 Сові. І, 127; 1495 
ВМЗД)\ майб. І ос. мн. оправимь (1449 Сові. II, 747); 
бажум. сп. З ос. одн. ч. жєбьі... оправиль 1 (XV ст. ВС 
13); бьі оправиль 1 (1498 ВВ II, 413); 2 ос. мн. бьі...оправи¬ 
ли (1489 РИБ 433); діеприсл. перед, оуправившє (1411 Я 79); 
перф. пас. З ос. одн. ж. оправена (1489 РИБ 433); предик. 
пас. дієприкм. оправєио (1495 ВМБС). 
Див. ще ОПРАВЛЯТИ, ОПРАВИТИ С% ОПРАВОВАТИ, 

•ОТПРАВИТЬ. 
* ОПРАВИТИ 2 дієсл. док. (1) (що чим) оправити: на 

спась(н)е дши свое(и) есми тьімь срібро(м) тое стое ев(г)лие 

оправи(д) (!) (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 

ФОРМИ: перф. І ос. одн. ч. есми... (!) оправи(д) (XV ст. 
ВОРСР 179). 
ОПРАВИТИ С'Й дієсл. док. (2) (перед ким і без додатка) 

довести право (иа що): мьі алєксандрь воєвода... знаємо 
чинимь... ожє тота истиннаА маиколА... сь своими сни... 
тАгали на влада и на крьстю о(т) солкьі ажє имь бьіла 
очнна того село о(т) солка и нє могли добити а вла(д) 
и крьстА оправилисА (Баня, 1418 Сові. І, 126—127); А 
комоу сам митрополит нє имєт право оучинити, а тот имаєт 
исправом прєд нами о оусєм оправити сі, а иного соудці 
вад собою да нє имают (Сучава, 1466 ВВ І, 95—96). 
ФОРМИ: інф. оправити сь (1466 ВВ І, 95); перф. З ос. мн 

оправилися (1418 Сові. І, 127). 
Див. ще ОПРАВИТИ 1 З, ОПРАВОВАТИ. 
ОПРАВЛЯТИ дієсл. недок. (2) 1. (що) уладнувати(1): и та¬ 

кож имаєть стати нашь мильїи приатєль сь оусимь своимь 
родомь и братиами за нась... оу королА... и имаєть наши 
рьчи оправліти, яко нашь мильї приатєль (Сучава, 1449 
Сові. II, 746). 

2. (усувати недоліки) виправляти (1): Сию книгоу пи¬ 
сали) дАкь мигаль пьіхьінскьі изь диакомь иваномь... Вьі 
стии о(т)ци чтитє але нє к(л)инітє котороє ємь слово... 
о(т)писал а которьі... и і єсть лі(п)шє оправлАйтє (б. 
м. н., 1492 ЗОЄ). 

, ФОРМИ: інф. оправляти (1449 Сові. II, 746); нак. сп. 
2 ос. мн. оправляйте (1492 ЗОЄ). 
Див. ще ОПРАВИТИ 1 3. 
ОПРАВОВАТИ дієсл. недок. (2) (що) уладнувати судове 

затвердження власності: а хтобьі мєл того имінА под 
кн(є)гииєю искати... ино кн(є)г(и)ни... нєнадобє ничого 
р тими мовити, нижли я маю ЗО ВСИМИ ТЬІМИ о отчизнє 
своєй мовити и оправовати єи, а кн(є)г(н>ни... толко го¬ 
тового смотрєти (Луцьк, 1494 АЗ І, 101). 
■ ФОРМИ: інф. оправовати (1494 АЗ І, 101). 
Див. ще ОПРАВИТИ1 З, ОПРАВИТИ ЄЙ 

ОПРАВЬЦА ч(1) (стч. оргауса, стп. оргашса) урядник, 
що переслідував порушників громадського порядку: 
прїказоуємьі... абьі каждьш соудья и староста и воєвода, 
боурькропА и оправьца кол’і за соудовии вїньї оу ко(г) 
заклади бєроуть... абьі того мєжї собою нє дєлали (!) 
(XV ст. ВС 11 — 11 зв.). 
ФОРМИ; наз. одн. оправьца (XV ст. ВС 11). 
* ОПРИШАКОВЬ прикм. (2): а хотарь томоу сєлоу из 

долоу о(т) опришакова села по старомоу хотарєви на баши 
(Сучава, 1427 Сові. І, 196); а на то, коли єсми хотарили то(т) 
хотарь, бьіль... пань ивашко фулту(к)... и сновє оприша- 
ко(в) (Сучава, 1456 Сові. II, 583). 
ФОРМИ: род. одн. с. опришакова (1427 Сові. 1, 196); 

наз. мн. ч. опришако(в) (1456 Сові. II, 583). 
Пор. *ОПРИШАКЬ. 
* ОГІРИШАКЬ ч. (5) (особова назва): мьі боАрє... алєк- 

сандра воеводьі, па(н) михаило дорогу(н)скьіи... бо(б) 
оприша(к)... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) 
мисто... кнАгини ри(м)гаилі (б. м. н., 1421 Сові. І, 141 —142); 
а на то є(ст) віра... пана дамакоуша столника и віра пана 
опришака (Сучава, 1427 Сові. І, 196—197). 
ФОРМИ: наз. одн. оприша(к) (1421 Сові. 1, 142); род. 

одн. опришака (І423 Сові. І, 154; 1425 Сові. І, 173; 1427 
Сові. І, 197). 
ОПРИШЄ ч., невідм. (2) (особова назва): а на то є(ст)... 

віра пана опришє (Сучава, 1428 Сові. І, 218—219); и дали 

и потврьдили єсми стои нашєи єпискоупїи (о(т) радьвцє(х)... 

ВІ црко(в) и(с) попо(м) гдє коудрі опришє .(Сучава, 1490 
ВС 146—147). 
Див. ще *ОПРИШЬ. 
ОПРИШЄЩИ, ОПРИШЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Мол- 

давському князівстві): ми видЬвши єго правоую и вір- 
ноую слоужбоу... дали... єсми ємоу... села на имі опри- 
шєщи... и крьна (Сучава, 1452 Сові. II, 432); мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє... дали... єсми им... се¬ 
ла... иа имі Ласльоанїи... и Опришєшїи (Васлуй, 1495 
ВВ II, 59). 
ФОРМИ: наз. опришєщи 1 (1452 Сові. 11, 432); Опри- 

шєщїи 1 (1495 ВВ II, 59). 
* ОПРИШИНЬ прикм. (Т) О поліна оприши- 

на див. ПОЛ'ЕНА1. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. опришина (1419 ВІД«А» 444). 
Пор. ОПРИШЄ, *ОПРИШЬ. 
* ОПРИШЬ ч. (16) (особова назва): а на то єсть... вьра 

пана ивана оприша (Сучава, 1420 136); а на то є(ст)... 
віра пана опришА (Сучава, 1429 Сові. І, 270). 
ФОРМИ: род. одн. опришя, оприші 9 (1424—1425 

ВВАс 20; 1426 ВАМ 22; Сові. І, 178, 182; 1428 Сові. І, 202, 
234; 1429 ДГОБК\ Сові. І, 249, 270); оприша 7 (1420 Сові. 
1, 136; 1428 Сові. І, 207, 210, 224, 228; 1429 Сові. І, 242, 280). 
Див. ще ОПРИШЄ. 
ОПРЇШАНЄ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): хота(р)... о(т) доуба... до опрїша(ни...) (Корочин 
Камінь, 1458 МіН. Вос. 121 — 122); ми стєфа(н) воєво(д)а... 
знамєнїто чини(м)... ожє... дали и потвердили єсми томоу 
стомоу монастироу села... на имі сєло{м)... дрьманєщїи, 
на кивіжди, и опрїшанє (Сучава, 1462 Сові. В. 10). 
ФОРМИ: наз. опрїшанє (1462 Сові. В. 10); зам. род. 

до опрїша(ни) (1458 МіН. Вос. 122). 
ОПРОЧЄ1, ОПРОЧ присл. (8) окремо: ми Алєксандрь 

воєвода... чиньімь знаменито... ожє тоти истинни слоуги 
наши станчоуль и крьстА слоужили намь... вірною слоуж- 
бою тімь мьі... дали єсми имь... дві селі на имА бьнила 
и южинци станчоулови опро(ч) бьнила, а крьсті... южин- 
ци, опро(ч) станчоу(ла) (Сучава, 1428 Сові. І, 221); и дала 
она сама... половина селище... на имА половина от Гьлє- 
щи... паноу Или комисоу, опрочє от єго сестра от Анка 
(Васлуй, 1497 ВВ II, 119). 
ОПРОЧЄ2, ОПРОЧЬ прийм. (15) (з род.) (виражає 
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об'єктні відношення) а) (вказує на виділення кого або чо¬ 
го з групи подібних) (12) опріч, крім: а кнАзю дмитрию 
помагати королеви на всАкого нєприятєлА опроче своєі 

брать* (б. м. н., 1366 Р 14); да платА(т) о(т) тарь по Д 
гро(ш)... по всі(х) мьіто(х), боу(дї) що боудє(т) оу тарь 
опро(ч) соукна (Васлуй, 1437 Сові. II, 709); А пань олєхно 
юрьєвичь Жюсичь продаль єсмь дідиноу и отьчиноу свою 
паноу дробьішю мжюровичю... опроче озерАнь (Острог, 
1458 0ЖДМ)\ и продали сєлишча своа поу(с)таа... опро(ч) 
давидовєць (Сучава, 1452 Сові. II, 422); 

б) (вказує на додачу чого до чого) опріч, крім, зверх (3): 
и єщє єсми дали нашєму вірному болірину опроче того що 
купи(л) оу илїашєвьі(х) сьіновь, половина о(т) копосєщи 
<Сучава, 1443 Сові. II, 131); и мьі имь тьіе ко(р)чмьі єщо 
продали на тесть годовь опрочь того годоу што єщо маю(т) 
трєти(и) годь варити (Краків, 1489 АКВ)\ Приходу тесть 
сот копь и пАтдесАть копь и девАть копь и гропгь; опрочь 
промити (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 80). 
ОПР'ЙЛИВЦЬІ мн. (2) (назва села у Волинській землі) 

Оприлівці: кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к 
тому села: Янковцьі... Опріливцьі (Луцьк, 1463 А5І,54); 
и с своеи ділници поступили ся есмо Ивачевь Нижник... а 
Опріловци (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/іУ, 102). 
ФОРМИ: наз. Опріливци (1463 АЗ І, 54); знах. Опрі¬ 

ловци (1473 АрхЮЗР 8/1V, 102). 
* ОПР'ЙЛОВЦИ див. ОПР'ЙЛИВЦЬІ. 
ОПР'ЙШИНИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и(н)и никто да нєсмєеть тьі(х) монастирски(х) лю¬ 
ди... о(т) опрішини... соудити (Сучава, 1467 МІН. БосА2Ь). 
ФОРМИ: наз.зам. род. о(т) опрішини (1467 МІН. Бос. 125). 
* ОПУЩЄНЬІИ дієприкм. (6) занедбаний, опущений: 

мьі великий кнзь швитрикгаиль... чини(м) знакомито... 
ижє видєвь и знаменавь службу намь вірную а никдьі иє 
опущеную... пана андрія волотовича... дали есмо... пану 
андрію... село михлинь (Київ, 1433 Р 118); мьі великий 
кн(А)зь Швитрикгайль... чиним знаменито... иж видєв 
и знамєнав службу нам вєрную а никгдьі не опущеную... 
слуги Ольїйфєра и мьі... дали есмо тому... слоузє Олфєроу 
(! — Прим. вид.)... село Глухни (Луцьк, 1446 АЗ І, 42). 
ФОРМИ: пас. мин. знах. одн. ж. опущеную 5 (1433 Р 

118; 1437 АЗ І, 33; Р 136; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 
1446 АЗ І, 42); Іопущєнную 1 (1438 Р 138). 
Див. ще *ОПУЩОНЬІИ. 
* ОПУЩОНЬІИ дієприкм. (7) занедбаний, опущений: 

мьі, великий князь Швитрикгаил... чинимь знаменито... 
иже видєв и знамєнав службу намь вірную, а никгдьі нео- 
пущоную... пана Йвана Мукосіевича, и мьі..- дали есмо... 
за его вірную службу села на имя Малов, а Охматковь 

(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/1V, 7—8); мьі великий кнзь швит¬ 
рикгаиль олькгирдовичь чинимь знаменито... оузрівши єс- 
мо знамєнитоую намь слоужбоу а никдьі не о(т)поущо- 
ноую... пана пашка прокофьєвича и ми... дали есмо ємоу... 
село холопАчь (Луцьк, 1451 Р 156). 
ФОРМИ: пас. мин. знах. одн. ж. опущоную 4 (1430 

АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1437 АкЮЗР І, 12; 1445 АкЮЗР І, 17;1446 
АкЮЗР І, 18); о(т)пущоную, отпущьную, о(т)поущоноую 
З (1446 Р 152; 1447 АрхЮЗР 8/іУ." 10; 1451 Р 156). 
Див. ще *ОПУЩЄНЬІИ. 
* ОПВІТАТИ дієсл. док. (5) (багатьох) опитати: тако 

смьі мьі... вьіиха(л) та(м) а кунцірє игнать вьівели старці 
тако смьі мьі опьітали старцєвь кунцірєвьі(х) игнатовьі(х) 
{б. м. н., 1419 Р 90); мьі Бовблян опитали, и Бовбляне 
рекли вси: «правда ест... сам княз великий Швитригайло... 
тьіе грани зарубал» (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. опьітали 3 (1495 АЛМ 88; 1498 

АрхЮЗР 8/ІУ, 119); сми... опитали 1 (1419 Р 90);баж.-ум. 
сп. 1 ос. мн. што-бихмо... опитали (1475 АЗ 1,70). 
Див. ще *0П БІТЬІВАТИ. 

* ОПЬІТЬІВАТИ дієсл. недок. (3) (багатьох) опитувати 
(2) : И мьі того старого войта Трута и тьіхь міщань старьіхь 
вь той речи опьітьівали, какь здавна бьівало, волно-ль 
будеть бьіло (!) міщаномь...тьіекожи мальїе купити (Луцьк, 
1495 АЛМ 88); и мьі тьіхь свє(т)ковь опьітьівали и све(т)ки 

посвє(т)чили што (ж) тая кнгни пєрє(д) ними то(т) запись 
емоу на то дала (Берестя, 1496 ВМКФС)\ 

(одного) питати, розпитувати (І): и мьі о то(м) сами очи- 
висто опьітьівали намістника воло(ди)мирьского пана ва- 
силья... какоє то єсть село (Вільна, 1499 ГОДІР). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. опитивали (1495 АЛМ 88; 1496 

ВМКФС; 1499 ГОКІР). 
Див. ще *ОП ВІТАТИ. 

* ОП'БКАЛНИКЬ див. * ОПЄКАЛНИКЬ. 
* ОП'ЙКАЛНЇКЬ див. * ОПЄКАЛНИКЬ. 
* ОПІКАНЕ див. * ОП'ЕКАНЇЄ. 

* ОП'ЙКАНЇЄ с. (10) 1. законна опіка над неповноліт¬ 
німи дітьми-сиротами (3): частокро(т) прїгожаєтсА што(ж) 
діти оу сїро(т)стві зостаноу(т) ино нєхто возмєть к собі 
во опіканїе (XV ст. ВС 35 зв.). 

2. тимчасове управління маєтком (5): Земно у матки 
моее воли, у подани и в опекани, якже бьіло и у моей во(ли) 
(б. м. н., ХУ ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27); И тьіми рази пишеть 
кь намь, што жь она Якубу того именья не полецала во 
опеканье, але принела того Матбея своєю доброю волею 
вь тое именье за сьіна место, и онь вжо сь того именья 
служьбу нашу земьскую заступоваль и не одьнокроть 
(Краків, 1489 РИБ 437—438). 

3. піклування, опіка (1): и что-бьі и нині вашимь опіка- 
немь та богомолья стояла с покоемь (Холм, 1440 АрхЮЗР 
1/У І, 5); 
опіканье нміти (о чім) (1) піклуватися (про що): 

и благословляю вашу милость, что-бьі есте о томь опі* 
канье иміли, какь бьі церковь Божая и тоть попь никимь 
били необидньї (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5). 
ФОРМИ: знах. одн. опеканье 4 (1489 РИБ 437); опі- 

канїє 2 (XV ст. ВС 35 зв.; СД 41 зв.); опєканїє 1 (XVст- 
ВС 21 зв.); опіканье 1 (1440 АрхЮЗР і/УІ, 5); ор. одн. 
опіканемь (1440 АрхЮЗР і/УІ, 5); місц. одн. в опекани 
(XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
Пор. ОПЕКАТИ СЯ. 
*ОП'ЕКАНЬЕ див. * ОП'ЙКАНЇЄ. 

* ОП'БКАТеЛЬНЇКЬ див. *ОПЄКАТЄЛНИКЬ. 
ОПАТЬ, ОПАТ, ОПАТЬ, ОПЄТ, опять, опят 

присл. (36) знов, знову (19): а се я пань михаило 

ивановичь заставиль своє село чєрєпинє григорєву сна 

двдвьского осташкови... а рокь о(т) спсва днє а до спсову 

дне ажє не викупить его на тоть рокь имієть держати то 
село опАть до другого року (Львів, 1386 Я 31); И ми, 
великий князь Швидригайло Олкгердовичь... тьіе записи 
и обьіскали есмо сь нашою княгинею... которое какь бьіло 
село и земли... придани... опять церкви Божей потверди¬ 
ли есмо (Луцьк, 1444 АрхЮЗР і/УІ, 8); И да ест нам сло- 
бодно и доброволно из их милости зємлАх опєт бити и до¬ 
бивати нашю очизноу землю молдавскоую (Гирлов, 1409 
ВО II, 422); 
у зворотному напрямку, назад (14): а от оустїя хотарь 

ему на Срєть, а от курти буковина та гора буковиною до 
вєрхь потока, а от Иліяшєвци опать (!) по другои сторонь от 
вєрхь потока дубровою до Срєть на оустїє потока (Су¬ 
чава, 1403 338); А хотарь томоу вишєписанномоу сє- 
лоу да ест почєнши от конєц яза ставова... черес добровоу 
до боуковиноу, от боуковиноу на вєрхь хлабником, да 
опАт дилом до тогож(є) става (Сучава, 1491 ВБ І, 456); 
А хотар той... части... до столпа, та оп(Ать) верноувши 
сі к сєлоу та прости на столпь (Сучава, 1499 ВБ II, 136); 

(при поверненні до тієї ж особи, у те саме місце) назад 
(3) : Иди(к) жалова(л)сА на постоуха и(ж) да(л) емоу овцю 



юпжгь — 91 — ОРМЕНЬСКИИ 

во ста(до) єго паствитї а опАть овци засА не мєль о(т) па- 
стоуха (XV ст. ВС 27); коли стадо Глушьіцкое гонять у 
ВОЛОСТЬ ВЬ ДубрОВеН'ЬСКОМ'Ь пути, и они вь тьіхь селехь 
ночь ночоють (!) и опять, з волости гонячьі, и они другую 
ночь ночують (Вільна, 1499 РИБ 776). 

ЇОІЩТЬ див. ОПАТЬ. 
*ОРАНЇЄ с. (3) 1. (дія) орання, оранка (2): О оранїи 

чюжо(г) полА (XV ст. ВС 7 зв.). 
2. (зоране поле) рілля (1): а хота(р) да имає(т) томоу 

поустиню (!) о(т) оуси(х) сторо(н), кулко оузможє(т) ожи¬ 
вати єдно село досьі(т) и оранїємь и синожєтми (Сучава, 
1455 Сові. II, 559). 
ФОРМИ: ор. одн. оранїємь (1455 Сові. II, 559); місц. одн. 

о оранїи 1 (XV ст. ВС 7 зв.); о ораньи І (XV ст. ВС ЗО). 
Пор. * ОРАТИ. 
*ОРАТИ дієсл. недок. (3) орати: Ачь хто чюжоую 

ро(л)ю оре(т) алюбо сєєть своєю насєєньє (!) истрати(т) а 

внноу заплати(т) єі (XV ст. ВС ЗО); а тотн люди оусн кулко 
иму(т) бьіти, оу тоту монастьі(р), да є(ст) и(м) слобо(д)но 
орали (зіс.— Прим, вид.) соби и жито сїати (Сучава, 1453 
Сові. II, 461). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. орє(т) (XV ст. ВС ЗО); перф. 

З ос. одн. ч. ора(л) (XV ст. ВС 32); 3 ос. мн. зам. інф. 
да є(ст) и(м) слобо(д)но ! орали (1453 Сові. II, 461). 
Див. ще ИЗО РАТЬ, * ПООРАТИ, *ПРООРАТИ. 
ОРАШАНЄ мн. (1) (молд. ораш «місто») городяни, мі¬ 

щани: щоби платили каждьш мито и орашанє или боу(д) 
какьіи коу(пє)ць (Устя Кракова, 1439 Сові. II, 59). 
ФОРМИ: наз. орашанє (1439 Сові. II, 59). 
*ОРБЄСКОУЛЬ ч. (2) (особова назва): мьі стєфа(н) 

воєвода... знаменито чини(м)... ожє... ньгоє орбєскоу(л) 
и бра(т) єго... жаловали єсми и(х) особною нашею мл(с)тїю 
(Сучава, 1491 Сові. 8. 152—153). 
ФОРМИ: наз. одн. орбєскоу(л) (1491 Сові. 8. 152); род. 

одн. орбєскоула (1491 Сові. 8. 153). 
*ОРБИКЬ ч. (3) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): гЬмь мьі видЬвшє и(х)... вірноую слоужбоу до 
на(с)... дали єсмьі имь... села и(х) на имА... загорьньї... и 
костинци на вєрхь орбика (Сучава, 1429 Сові. І, 269); мьі 
стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє... дали... 
єсми томоу стомоу монастироу села... на им'Ь... кьоучєлє- 
щїи... и мьндрєщїи, на орбикоу (Сучава, 1462 Сові. б. 10). 
ФОРМИ: род. одн. орбика (1429 Сові. І, 269); місц. одн. 

иа орбикоу (1429 Сові. І, 269; 1462 Сові. О. 10). 
*ОРБ1іЖЬ ч. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфань воєвода... знаменито чиним... ожє... 
Тоадєрь Кьоуя и братанича єго Анна ... продали... єдно 
село за Проутом на оустїє ОрбЬжа (Васлуй, 1497 ВИ II, 
102). 
ФОРМИ: род. одн. ОрбЬжа 1 (1497 ВБ II, 102);! ОрбЬжи 

1 (1497 ВБ II, 103). 
*ОРГИЯ ж. (13) (гр. орут|) гнів, прокляття: а кто 

имєть сА поко(усит)и о(т) наши(х) оурАднико(х) и роу- 
шатн (біс.— Прим, вид.) наше сїє вьішєписанноє боу(д) 
оу чємь, то(т) да (им)єт'ь (? — Прим, вид.) вєликаА казни 
(зіс_Прим, вид.) и оргію господства ми (Давидове Село, 
1446 Сові. II, 251); А кто схочєт єго... оувєсти опАт оу хо¬ 
лопство... тот имаєт на сА видЬти вєликоую казнь и оргию 
господства ми (Сучава, 1470 ВБ І, 141). 
ФОРМИ: знах. одн. оргїю, оргию 8 (1446 Сові. II, 251; 

1449 Сові. II, 378; 1454 Сові. II, 513; 1455 Сові. II, 531; 
1458 ВБ І, 9; ВБ II, 262; 1466 ВБ І, 96; 1470 ВБ І, 141); 
оургїю 4 (1447 Сові. II, 289; 1449 Сові. II, 744; 1452 Сові. 
II, 760; 1458 БІР«Ау> 513); знах. мн. оргїи (1453 Сові. II, 
492). 
ОРГОАЄ, ОРГОАНЄ, ОРГОНЄ ч.г невідм. (3) (особова 

назва): мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє... 
Мирча, сьінь Микоулов Оргоанє ... жал овал намь... рекоу- 
чи так: ажє... загоубил тота привилиА (Сучава, 1480 ВБ 

І, 238—239); Чьтврьтоє село єсми имь дали...що смо коу- 
пили... от... оуноуковє Микоула Оргоає (Гирлов, 1499 
ВБ II, 162). 

! ОРГОЄГОЩИ (ОРГОЄЩИ) див. * ОРГОЄЩИ. 
*ОРГОЄЩИ мн. (3) (назва села в Молдавському кня¬ 

зівстві): а ми такождерє єсми дали... Мир чи... тота села 
Оргоєщи (е ориг. Оргоегощи.— Прим, вид.) и НЬгоми- 
рєщи (Сучава, 1480 ВБ І, 239); Ч'ьтвр'ьтоє село єсми имь 
дали... на имЬ Н'Ьгомирєщи, ниже Оргоєщи (Гирлов, 
1499 ВБ II, 162). 
ФОРМИ: род. Оргоєщи (1499 ВБ II, 162); знах. Оргоє¬ 

щи 1 (1480 ВБ І, 239); ! Оргоегощи 1 (1480 ВБ І, 239). 
ОРГОНЄ див. ОРГОАЄ. 
*ОРДА ж. (2) (тюрк, огби «військо», «воєнний табір») 

(середньовічна феодальна держава у тюркських і монголь¬ 
ських народів, а також територія цієї держави) орда: а 
той Арликь писань оу ордЬ на оустьи дону (б. м. н., 1392— 
1393 РФВ 171); Биль чоломь королю е. м. бояринь Кіев- 
скій Пирхайло... абьі даль ему тоть годь вьідержати, 
отодвинувши иншихь, а другій бьі годь кь тому при даль 
на окупь, што жона его и дЬти у Орд'Ь (б. м. н., 1482—1491 
АрхЮЗР 7/11, 9—10). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Орд'Ь, у Орд'Ь (1392—1393 РФВ 

171; 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 10). 
Див. ще *Б1*ЛАЯ ОРДА. 
ОРЄВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі): а 

кн(А)зю Солтану... села... в збаразском повЬтє... Лопуш- 
наА, Орєвцьі (Луцьк, 1463 А8 І, 55). 
ФОРМИ: наз. Орєвцьі (1463 А8 І, 55). 
! ОРЄФ'ЬРЬКО (ОЛЄФЬРЬКО) див. ОЛЄФ'ЬРЬКО. 
ОРЄЦКИИ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли зєм- 

лАне исвЬдьци пань ходько бьібєльскии, пань адамь орєц- 
кии (Перемишль, 1391 Р 45). 
ФОРМИ: наз. одн. орєцкии (1391 Р 45). 
ОРЗА ч. (2) (особова назва, молд. орз «ячмінь»): и прода¬ 

ли... є(д)но село, на король, на имЬ огринєщїи, гдє бьі(л) 
жоудє орз А (б. м. н., 1497 Сові. 8. 208). 
ФОРМИ: наз. одн. орзм, о(р)з-Ь (1497 Сові. 8. 208, 209). 
*ОРИНА ж. (2) (особова назва, пор. Ирина) Ірина: 

Я макси(м) харитонови(ч) горкавьі(и)... прода(л) єсми 
м'Ьстцо своє коморноє... оринЬ андр'Ьєв'Ь жєнЬ (б. м. и.. 
бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: дав. одн. орин£ (бл. 1500 ПИ № 2); ор. одн. 

орииєю (бл. 1500 ПИ № 2). 
Див. ще * ИРИНА. 
ОРИШ див. ОРЬІШЬ. 
*ОРИШЄВЬ прикм. (!)і а на то... вьра пана кости на 

вЬра оришєва (Роман, 1392 Сові. І, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. оришєва (1392 Сові. 1,5). 
Пор. ОРЬІШЬ. 
*ОРЛИИ прикм. (2) О о р л є є г н є з д о (2) 

(назва місцевості у Київській землі): о(т) пєрєсопници к 
орлємоу гнєздоу (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. с. орлє(г) (бл. 1458 Р 167); дав. одн. 

с. орлємоу (бл. 1458 Р 167). 
Див. ще *ВОРЛОВЬІИ. 
ОРМЕНЬСКИИ, ОРМ'ЙНСКЬІ, ВОРМЄНСКЬІИ прикм. 

(16): ТЬмь мьі придали єсмьі пискоупови вормєньскомоу 
Оганєсови цєрквьі вормєньскьіА и попьі ихь (Сучава, 
1401 /?//?); Дали есмо и записали владицЬ орменьскому 
под Луцкомь село (Київ, 1445 ЗНТШ, СXV, 19); Я Онош- 
ко Витонизкий... продал єсми... дом свой оу луцком мЬсти 
промєж ормєнскоє ц(є)ркви и капланского домоу (Луцьк, 
1490 А8 І, 92); 
ормЬнскии возь (4), (в о з ь) ормєнскии 

(4) (вид купецького воза) вірменський віз: а у чєрновьци, 
оть нЬмєцкого воза мьіто чєтнрє гроши, а оть ормЬньского 
воза шєсть гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 632); а на перево- 
зьі от воза, или от нємєцкьіх или ормєнскьіх, по чєтири гро¬ 
ши (Сучава, 1460 ВБ II, 275). 
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ФОРМИ: наз. одн. ч. вормєнскми 1 (1401 ор- 
меньскии 1 (1445 ЗНТШ СХУ, 19); ормінски 1 (1449 
Сові. II, 386); род. одн. ч. ормєиского 3 (1434 Сові. II, 669; 
1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 275); орміньского 1 (1408 
Сові. II, 632); вормєньского 1 (1401 РІР)\ бав. °дн. ч. ор* 
мєньскому 1 (1445 ЗНТШ СХУ, 19); вормєньскомоу 1 
(1401 ДІЯ)\ род. одн. ж. ормєнскоє (1490 А8 І, 92); род. 
мн. оомєнскмхь, ормєнскьіх 3 (1408 Сові. II, 632; 1434 
Сові. ІІ, 669; 1460 ВО II, 275); ормєнских 1 (1456 Сові. II, 
790); знах. мн. ж. вормєньскид (1401 /?//?). 
Пор. *ВОРМЄНИ. 
* ОРОМЬІИ прикм. (1) орний: Кгрунтовь оромьіхь и 

сеножатньїхь... заживати мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 
27). 
ФОРМИ: род. мн. оромьіхь (1389 РЕА І, 27). 
ОРОШОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

А кн<А)зю Семену досталсА город Колодєн а села: Чєрнє- 
хов... Орошовцьі (Луцьк, 1463 АЗІ, 54). 
ФОРМИ: наз. Орошовци (1463 І, 54). 
*ОРТЮХЬ ч. (1) (особова назва): жаловаль на(м) боя¬ 

ринь смолєнски(и), коурило ивано(в) сьі(н) сємєнова на 
дА(д)ковичо(в) свои(х) на о(р)тюха и на стебана є(р)моли- 
ничо(в)... што(ж) не хотА(т) дати ему ровного дєлу оу 
во(т)чині (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: знах. одн. о(р)тюха (1495 ВК). 
* ОРОУЖИЄ с. (2) зброя: А... корол... имаєт нас обо¬ 

ронити и остєрєчи и посльї своими и ороужиємь своимь 
и воисками своими (Сучава, 1468 ВО II, 302); И по сем 
прошоу твоА милость... аби єси лишил слоуга наш Михаю 
мєштєр, аби пришол до нас сь мєчи и сь орьжїе (!), аби 
нам билн на погане (Васлуй, 1476 ВЕ> II, 337). 
ФОРМИ: ор. одн. ороужиємь 1 (1468 ВО II, 302); 

! орьжїе 1 (1476 ЛО 11, 337). 
* ОРХЕИ ч. (13) (назва міста-форпгеці у Молдавському 

князівстві) Оргеев: А на то ест віра... п. Грозі прькалаба 
от ОрхєА (Сучава, 1487 Л^ І, 305); А хотар той половини 
села от Молєщи що соут под Орхеєм (Ясси, 1497 ЛО II, 98). 
ФОРМИ: род. одн. Орхєм 8 (1487 ЛО І, 305, 309, 310, 

312; 1488 ЛО І, 318, 323, 343, 364); Орхєю 2 (1491 ЛО І, 
453, 464); ор. одн. Орхєєм 2 (1497 ЛО II, 98); Орхєом 1 
(1497 ВО II, 98). 
ОРХЄИСКЬІИ, ОРХЄИСКИ, ОРХЇИСКИ, ОРХЄИСКЬІ 

прикм. (87): А на то є(ст) велика мартоурїА сам... Стєфан 
воєвода... пан Гангоур орхїиски (Сучава, 1470 Ви І, 155— 
156); мн... Иванко и Алєкса прькалаби орхєискїи... слю- 
боуєм... вьси річи... кролеви полскомоу... дрьжати (Гир- 
лов, 1499 ВО II, 425—426). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. орхєискьіи 3 (1471 ДГСМПБ; 

1475 ВИ І, 204; 1479 Сові. 5. 98); орхєиски 3 (1472 ВО І, 
170; Сові. 5. 88; 1480 ВО І, 241); орхїиски 3 (1470 ЛО І, 
151, 156; 1474 РГС)ш, орхєиски, (ор)хєиски 2 (1472 ЛО 
І, 172; 1476 ЛО 1, 209); зам.род. віра пана га(н)гура, 
паркала(б) орхєиски 1 (1475 Сові. О. 4); род. одн. ч. ор- 
хєнского, о(р)хєиского, орхєииского, о(р)хєнско(г), ор(ь)- 
хеиского 63 (1471 ВО І, 164; 1473 ЛЛ> І, 184; 1475 ВО І, 
206; 1479 ВО І, 229; 1481 ВО І, 249; 1484 ЛЛ> І, 283; 1487 
ВО 1, 294; 1489 БО І, 374; 1490 Сові. 8. 141; 1493 Сові. О. 
45 і т. їн.); орхєискаго, о(р)хєнскаго 8 (1470 ВО І, 148; 
ОІР«А» 522; 1472 528; Сові. О. 26; 1473 ЛО І, 
182; 1479 ВАМ 62; 1484 ВО І, 277; 1486 ОС 144); орхїис- 
кого 1 (1471 ОІК«А» 525); орхїискаго 1 (1483 ЛО І, 270); 
наз. мн. ч. орхєискїи (1499 ЛЛ> II, 425, 444). 
Пор. * ОРХЕИ. 
* ОРЬЖЇЄ див. * ОРОУЖИЄ. 
ОРЬШЬ див. ОРЬІШЬ. 
ОРЬІШ див. ОРЬІШЬ. 
* ОРЬІШЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): ми боАрове... 

па(н) мирчА доулчєви(ч), и па(н) косте орьішєви(ч)... Авно 
чини(м)... гдьі(ж)... хочємь вшитки... слюбьі... держати 
(Хотин, 1448 Сові. II, 737—738). 

ФОРМИ: наз. одн. оришєви(ч) (1448 Сові. II, 737). 
* ОРЬІШЄСКОУЛЬ ч. (2) (особова назва): а на то є(ст)... 

віра па(н) кости орьішєскула (Сучава, 1448 Сові. II, 314). 
ФОРМИ: род. одн. оришєскула, оришєскоула (1448 

С05*. II, 314, 359). 
ОРЬІШЬ, ОРЬІШЬ, ОРЬІШ, ОРЬШЬ, ОРИШ ч. (33) 

(особова назва): тімь мьі... дали єсми ему... село на Дубро- 
вици, гдє бьіль Радуль и Орьішь (Сучава, 1435 МЗФ 3); 
А пак привилїє що имал... Косте Орьшь... єщє еи дал оу 
роуки... нєпотоу єго Чоканоу (Сучава, 1495 ВО II, 78). 
ФОРМИ: наз. одн. Ориш, Орн(ш) 4 (1464 ОІД«А» 517; 

1489 ЛО І, 376, 377); Орьшь 3 (1495 ЛО II, 77, 78); Оришь 
З (1435 МЗФ 3; 1455 Сові. II, 562); Ориш 1 (1464 ЛО І, 84); 
Орьішь 1 (1456 ЗСФ); оури(ш) 1 (1453 Сові. II, 453); род. 
одн. ориша, ори(ш) 17 (1448 Сові. II, 317; 1452 Сові. II, 
426; 1453 ОІД«А» 503; 1454 Сові. II, 501; 1464 ВО І, 86); 
орьша 2 (1452 Сові. II, 760; 1453 Сові. II, 446); ориша 2 
(1457 ВО І, 4; 1464 Сові. 3. 60). 
ОСАДИТИ дієсл. док. (66) І. (кого) поселити (кого), 

заселити (ким) (3): а пасика щоби бьіла о(т) страни Козїю 
кь вєлїкои той гороу и да осадить собі люди, колко оузмо- 
гоуть осадити до той пасикоу (Сучава, 1454 Сові. II, 501); 
а люди которьш осадит кнАз Михайло... на том имєни... тни 
мают дати кн(А)зєм... по коле грошей внходоу (Острог, 
1488 АЛ І, 88). 

2. (що) (на новому місці село, монастир) заснувати (55): 
А про тс... дали єсмьі ему годлі поле... то поле пустьінА... 
то все даль єсмь ладомирови садити село оу волоськоє пра¬ 
во... А осадивши ис каждого кмєтА по два гроша широкая 
оу княжю комору давати (Бохур, 1377 Р 24); штожє село 
Старуня, то осадил отець Некринь пустиню, то єсть село 
Некриново, и братии єго, и дітий єго (Львів, 1378 ЗНТШ 
ІЛ 5); и мьі ємоу дали... тне села... можєт собє полєпшива- 
ти и розширити и осадити и примножити (Київ, 1437 А5 
I, 34); тА(м) мн... дали єсми ємоу... єдно місто о(т) поусти- 
ии... да осади(т) собі село (Сучава, 1455 Сові. II, 559); 
и дали єсмо вьси вьішєписанньш села... що соут осажєни 
на хотар крьници (Гирлов, 1499 ВО II, 154); 

(пасіку) завести (5): а на томь хотари да осадить соби 
пасикьі коли имєть мочи осадити (Сучава, 1420 Сові. І, 
135); мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... оужє... 
прїидоша... пан Юрій Шєрбич и матєрє єго... н дали... мо¬ 
настирю... єдно місто да осадАт пасикоу (Сучава, 1467 
ВО І, І20); 
на новомь корени осадити (2) див. НОВЬІИ. 
3. (виноградник) розбити (1): и еще єсмо дали два фал чи 

и єдин фєртал винограда, пооузли вьішних жє виноградов, 
що єсмо осадили господствоу мьі от поустини (Гирлов, 
1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: інф. осадити, осаднт(і) (1415 Сові. І, 122; 1420 

Сові. І, 135; 1426 ВАМ 22; 1431 Сові. І, 317; 1433 Р 119; 
1437 АЗ І, 34; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 АЗ І, 43; 1451 Р 156; 
1491 АЗ І, 97 і т. їн.); перф. З ос. одн. ч. осадил, осади(л), 
осаднль (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1442 Сові. II, 93; 1443 Сові. II, 
160; 1446 Сові. II, 238; 1456 Сові. II, 569; 1462 Сові. И. 10); 
1 ос. мн. єсмо осадили (1499 ВО II, 147); 3 ос. мн. осадили 
(1462 Сові. О. 10); майб. З ос. одн. осади(т), осадит (1436 
Сові. І, 460; 1488 А З І, 88); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. што 
би осадиль 1 (1429 Сові. І, 269); щоби ... оусадил 1 (1487 
ВО І, 297); 3 ос. мн. што би осадили, аби... осадили (1429 
Сові. І, 269; 1472 Сові. 8. 87); нак. сп. З ос. одн. да осадит, 
да осади(т) 10 (1428 Сові. І, 209; 1432 ДГВ1Н; 1443 Сові. 
II, 160; 1445 Сові. II, 212, 219; 1453 Сові. II, 461; 1455 
Сові. II, 559; 1466 ВО І, ПО, 113); да осадить 5 (1438 ОВАс 
27; Сові. II, 14; 1454 Сові. II, 501; 1456 Сові. II, 569; 1456 
МіН. 213); да осадить 1 (1420 Сові. І, 135); 3 ос. мн. да оса- 
Д/ЙТ, да осад/й(т) 3 (1443 Сові. II, 149; 1467 ЛО І, 120; 1472 
Сові. 3. 88); да осадєть 1 (1424 Сові. II, 956); да осадіть 1 
(1440 МіН. 208); да осадють 1 (1448 Сові. II, 323); да оса¬ 
дить 1 (1415 Сові. І, 122); діеприсл. перед, осадивши (1377 Р 
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24); теп. пас. З ос. мн. соут осажєии 1 (1499 ВО II, 154); 
осажєни соут 1 (1495 ВО II, 63); предик. пас. дієприкм. 
осажєно (1495 ВО її, 64; 1499 ВО 153). 
Див. ще ОСАЖИВАТИ, *ПОДСАДИТИ, ПОСАДИТИ 1, 

ПРИСАДИТИ, САДИТИ 1. 
і ОСАЖЄНИ (ОТСУЖЄНИ) див. *ОТСУДИТИ. 
* ОСАЖЄНЬЄ с. (1) (стп. озасігепіе) заселені землі: 

а коли бихомь хотіли любо сами взАти в нєго то селище 
єго осаженьє и роспашь... тогдьі имаємь заплатити ему 
пАтьдєсАть гривє(н) полугрошки (Острог, 1427 Р 109). 
ФОРМИ: знах. одн. осажєньє (1427 Р 109). 
Пор. ОСАДИТИ. 
ОСАЖИВАТИ дієсл. недок. (1) (що) (незаселене місце) 

заселяти: Ми вєликии кнзь витовть дали єсмо єську не- 
шєвичю дворище Арополково пустоє осаживати ему собі 
и роспахивати собі (Острог, 1427 Р 109). 
ФОРМИ: інф- осаживати (1427 Р 109). 
Див. ще ОСАДИТИ 2, *ПОДСАДИТИ, *ПОСАДИТИ 1, 

ПРИСАДИТИ, САДИТИ 1. 
ОСВЕСЧАТИ дієсл. недок. (1) (що) (здійснювати церков¬ 

ний обряд над чим) освячувати, посвящати: Тьіе вси села... 
маегь держати.-, владьїка Луцкий... а соблазньї творяс- 
чьіхь изверзати, церкви освесчати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3). 
ФОРМИ: інф. освесчати (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
* ОСВЄТЧЄНЇЄ с. (3) (стп. оз^іасісгепіе) публічна 

заява (1): Коли комоу чєтьіри вольї возмє(т) силою а боу- 
дє(т) на то освє(т)чєнье за замєшьканье ти(х) воло(в) и 

Їіаботн за ка(ж)ноую неділю имєє(т) платити д скотца 
XV ст. ВС ЗО); 
осветчєнїє о у ч и н и т и (2) публічно заявити: 

Колї хто дєржїть оу закладі дєди(ч)с(т)во сказоуемь 
мм(ж)... котории то застави(л) а не блдє(т) ли того тогди 
єго бли(ж)нїи... имаєть освє(т)чєнїє оучини(т) ижє то дє- 
ди(ч)ство оу таки(х) пєнєзА(х) заложєно (XV ст. ВС 20 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. ! освєченїя (XV ст. ВС 21); знах. одн. 

освє(т)чєнїє 1 (XV ст. В£ 20 зв.); освє(т)ченьє 1 (XV ст. 
ВС ЗО). 
Пор' *ОСВЄТЧИТИ. 
* ОСВЄТЧЄНЬЄ див. * ОСВЄТЧЄНЇЄ. 
* ОСВЄТЧИТИ дієсл. док. (2) (стч. озуебсііІ, стп• 

о^іабсгус) (що кому) публічно заявити: Кто коли боудіть 
їієрє(д) намї... обажєнь о нєкотороую простоупкоу лїхоую 
а нєбоуді(т) чєрє(с) на(с)... прїпоущонь кь неправі... 

ато(т)члвкьимєєть освє(т)чн(т) бискоупоу крако(в)скомоу... 
ижа (!) ми єго нє хочємь прїплетїть кь справі (XV ст. 
ВС 38). 
ФОРМИ: інф. освє(т)чи(т) (XV ст. ВС 38); майб. 3. ос. 

одн. освє(т)чи (XV ст. ВС 36). 
Див. ще *ОСВгЬДЧАТИ. 
*ОСВЄЦЄННЬІЙ див. * ОСВ'ЬЦЄНЬІИ. 
* ОСВЄЦОНЬІЙ див. * ОСВ'БЦЄНЬІИ. 
1ОСВЄЧЄНЇЮ (ДОСВЄТЧЄНІЮ) див. *ДОСВЄТЬЧ'ЬНЬЄ. 
1 ОСВЄЧЄНЇЯ (ОСВЄТЧЄНІЯ) див. ‘ОСВЄТЧЄНЇЄ. 
•ОСВИЧЄНОСТЬ див. * ОСВ'ВЦЄНОСТЬ. 
* ОСВ’ВДЧАТИ дієсл. недок. (2) (стч. озуесісаіі, стп. 

озчуІасісгас) (що) публічно заявляти: а се я пань мацина 
воєвода їлвовьскьш освідчаю ть тьімь листомь... ажє... 
ходоро шидловоскьш... продаль... свою діднину (Львів, 
1400 Р 60—61); Ми Ивань Мирча... Изьявямь и освічаю(!) 
тимь листом... Слюбуемо... крол Полскому... полнити 
ти-то листи (Чжюрзев, 1403 ДГМ). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. освідчаю 1 (1400 Р 60); ! осві- 

чаю 1 (1403 ДГМ). 
Див. ще * ОСВЄТЧИТИ. 
* ОСВг£ЦЄНОСТЬ ж. (5) (стч. озуесепозї) (у сполуч. 

з присвійним займенником як титул короля) світлість: 
я илїа воєвода... присігаю ... освичєности вашєи... вироу 

ч(с)тоую (Львів, 1436 Сові. II, 698); А далєн слюбоуемо: 
нмамо* ден и місце которьі намь кроль єго мнлость намі¬ 
ни и оукажє, єго оевіцєноети н єго короуні... олдовати 
(Сучава, 1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: дав. одн. освіцєиости 4 (1462 ВО II, 284); осви¬ 

чєности І (1436 Сові. її, 698). 
* ОСВЯ ЦЄНЬІИ прикм. (20) (стч. озуесепу, стп. о$\уіе- 

сопу) (шанобливий епітет короля або можновладного князя) 
найясніший: знаменитосте чиними... ижє ми романь 
воєвода... вічно записуємь... освіцєноі Адвизі... кролицн 
польскои... вірне бьгти (Сучава, 1393 Сові. II, 607); а сє 
Азь кнА(з) фєдико нєсвидискии... вьізнаваю... Ако жь 
Авно бьіло... какь єсмь вірні служиль освіченому кнА(з) 
швидригаилови (Кременець, 1434 Р 129); Такь иж межи 
нами и межи... кралєм полеким, и освїцонимьі кнєжати 
панем Алєксандрєм... и кнєжатєм Жигмонтом... имгєт 
бнти^покоуи (Гирлов, 1499 ВО II, 419). 
ФОРМИ: род. одн. ч. осв/рщєного (1453 Сові. II, 765); 

дав. одн. ч. освіцєиому, осв/Ацєномоу, освіцєномоу 6 (1404 
Созі. II, 625; 1411 Созі. II, 637; 1435 Созі. II, 687, 689; 
1462 ВО II, 289; 1479 ВО II, 351); освіченому 2 (1433 Созі. 
II, 652; 1434 Р 129); освічєнному 1 (1433 Созі. II, 651); 
осв/дцєнномоу І (1462 ВО II, 292); оевмцоному 1 (1435 Р 
132); освєцоиому 1 (1470 АЗ І, 65); род. одн. ж. зам. ор. 
абихом сі сь єго освіцєнои милость виділи (1479 ВО II, 
351); дав. одн. ж. освіцєноі (1393 Созі. II, 607); знах. одн. 
ж. освєцєиною (1479 ВО II, 351); дав. мн. освічєниьімь, 
освічєнньі(м) (1434 Созі. II, 664, 666); ор. мн. освіцоннми 
(1499 ВО II, 419). 
Пор. *НАОСВ'ЬЦЄНЬШИИ, *НАОСВ'ЬЧЄНЬСКИИ, 

П Р'Й Н АОСВ'Б ЦЄН Ш И И. 
^ОСВ'ЬЦОНИИ див. *ОСВгЬЦЄНЬІИ. 
1 ОСВ'ЬЧАЮ (ОСВІДЧАЮ) див. ‘‘ОСВ'БДЧАТИ. 
*ОСВгЬЧЄННЬІИ див. *ОСВг£ЦЄНЬІИ. 
^ОСВ'ЬЧЄНЬ.И див. *ОСВ'ЬЦЄНЬІИ. 
*ОСВАЦЄНН ЬІИ див. * ОС ВІЇ ЦЄНЬІИ. 
*ОСВ А ЦЄНЬІИ див. *ОСВ'ЬЦЄНЬІИ. 
*ОСВАЦОНЬІИ див. *ОСВ'ЙЦЄНЬ1И. 
* ОСВАЩЄННЬІИ прикм. (1) (шанобливий епітет ми- 

трополита) преосвященний: а на потвєржє(н) писали 
єсм(ьі о)у сочаві при осшєнно(м) (!) митрополиті їосифі 
(Сучава, 1408 Созі. ї, 61). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. при 1 осщєнно(м) (1408 Созі. І, 61). 
ОСЕКРОВО с. (6) (назва села у Волинській землі) Осек- 

рів: Ино вони билн намь чоломь що бьіхмо имь тое село 
ихь Осекрово потвердили нашимь листомь (Троки, 1498 
ГВКОО). 
ФОРМИ: наз. одн. Осекрово (1498 ГВКОО)-, род. одн. 

Осекрова (1498 ГВКОО); дав. одн. Осекрову (1498 ГВКОО); 
знах. одн. Осекрово (1498 ГВКОО). 
Див. ще *ВСЕКРЕВО, *ВСЕКРОВО. 
* ОСЄЛЄНЄ с. (1) (заснування, будування садиби) осе¬ 

лення, оселя: И ми питали пани Михайловоє, по чомоу- 
бьг она оу поущоу за рекоу оуєждчала, еєножати косила 
и борти драла, дєрєво возила на оселене (Лукониця, 1478 
АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. одн. оселене (1478 Л5 III, 17). 
Див. ще *СЄЛИДБА. 
Пор. *ОСЄЛИТИ. 
* ОСЄЛИТИ дієсл. док. (1) (що) збудувати: мьі етєфан 

воєвода... даєм... млиньі повите Бакові, що оньї оселили 
на свои пинізи (Бистриця, 1457 ВО І, 3—4). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. оселили (1457 ВО І, 4). 
Див. ще ПОСЕЛИТИ, СЄЛИТ. 
* ОСЄМЬ див. ОСМЬ. 
* ОСЄМЬ СОТЬ див. * ОСМЬ СОТЬ. 
* ОСЕНЬ ж. (1) осінь: Сеньку Жеребятичу волость Ло- 

патичь на еюю осень, на окупь сь татарь (б. м. н., 1482— 
1491 АрхЮЗР 7/II, 9). 
ФОРМИ: знах. одн. осень (1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9). 
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ОСЄСТИ, ОСАСТИ дієсл. док. (4) 1. оселитися, посе¬ 
литися, осісти (3): ин(о мьі...) ... дали єсми ємоу... єдно 
село... гдє осиль тома тесть ємоу (Сучава, 1445 Собі. II, 
230—231); а люди... которьіи оусхотАт осєсти оу том имєни, 
твій мают дати кн(А)зєм их м(и>л<о>сти по копє грошей 
вьіходоу (Острог, 1488 І, 88). 

2. вступити у володіння (чим) (1): а онн ти(ж) би имїли 
зась остєрєгати панове наши и опасовати... абихо(м) оужє 
могли с вами по(с)полу зємли осАсти и кролє(в)скую н на¬ 
шу (Сучава, 1457 Собі. II, 810). 
ФОРМИ: інф. осєсти ! (1488 АЗ І, 88); ос/йстн 1 (1457 

Собі. II, 810); перф. З ос. одн. ч. осиль (1445 Собі. 11,231); 
майб. З ос. одн. осадї(т) (XV ст. ВС 39). 
Див. ще СЄДИТИ 2, СЄСТИ 1. 
* ОСЄЦКИИ прикм. (1): Би(л) намь чоломь... па(н) 

ма(р)тинь хрєбтови(ч) и проси(л) в нась дву(х) члвковь в 
новгоро(д)скомь повєтє осе (ц) кого дєсА(т)коу (Луцьк, 
1497 ПМХ). 
ФОРМИ: род. одн. ч. осє(ц)кого (1497 ПМХ). 
* ОСЄЯТИ дієсл. док. (1) (що чим) засіяти: а колї оу 

нємєцькомь правї кмєть осАдЬ(т) тогдьі нє можєть о(т)итї 
о(т) пана одно дЬди(ч)ство прода(в)ши... алюбо полА ємоу 
изорать исправить гораздо и осєє(т) озимоую и ярово(м) 
(XV ст. ВС 39). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. осєє(т) (XV ст. ВС 39). 
Див. ще * ПОСЄЄНЬІИ, СЇАТИ. 
* ОСИМ СОТ див. * ОСМЬ СОТЬ. 
ОСИПЬ ч. (1) (особова назва, пор. Іоснфь): пєрвми по¬ 

ручник) кнА(з) миханло євнутєви(ч)... осипь ДАДА исан 
соколникь (б. м. н., бл. 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. осипь (бл. 1392 Р 47). 
Див. ще ЄСИФЬ, ІОСИФЬ, ЮСИП. 
*ОСИСТИ див. ОСЄСТИ. 
* ОСИФОВИЧ ч. (1) (особова назва): А на то вєликаА 

марториє... пан... <0)сифович (Яссн/і476 ВО І, 209). 
ФОРМИ: наз. одн. <0)сифович (1476 ВО І, 209). 
* ОСКОМИНА ж. (1)0 напали оскомнньї 

(кому) (1) набили оскомину, збентежили (кого): про то жє 

которни ... нєпрнАтєль вашєи мл(с)ти и намь то бьі 
оуслишаль' ємоу би напали тАшко оскомнни (б. м. н., 
1484—1486' ГСПТЗ). 
ФОРМИ: наз. мн. оскомнни (1484—1486 ГСПТЗ). 
ОСКРАТЬІНЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села: 
Янковци... ОскрАтьінци (Луцьк, 1463 А8 І, 54). 
ФОРМИ: наз. ОскрАтмнцьі (1463 АЗ І, 54). 
* ОСЛОБОДИТИ дієсл. док. (1) (кого) (з рабства) виз¬ 

волити: ми стєфань воєвода... чини(м) знаменито... ожє... 
дали єсми... митрополнтоу кирь калнстоу романсному 
єдного татарина... а по єго смртн... нли єго комоу да(ст) 
или єго ослободи(т) (Дольннн Торг, 1445 Собі. II, 236). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. ослободи(т) (1445 Собі. II, 236). 
ОСЛОУХАРЬ ч. (8) судовий виконавець, що стягав 

штраф за порушення розпоряджень урядових осіб: про- 
то(ж) ни єдннь... ослоухарь, ни жолдоунарь... а нї инь 
ннкто о(т) наши(х) оурїдннковь, да нє їмаєть ни постати 
до того села (Сучава, 1444 С05/. II, 208); И такождє ни пар- 
калабове от Нємц'Ь, аии старости от тою волостн... ни 
ослоухарє... никто их да нє смїют нх соудитн, лише сам 
митрополит (Сучава, 1466 ВИ І, 95). 
ФОРМИ: наз. одн. ослоухарь (1444 Собі. II, 208); наз. 

мн. ослоухарє 5 (1446 Собі. II, 251; 1447 Собі. II, 288; 
1454 Собі. II, 517; 1456 ГПХМ\ 1466 ВО І, 95); ослоухарн 
2 (1453 Собі. II, 492; 1458 £>/Я«А» 512). 

* ОСЛОУХЬ ч. (2) штраф за порушення розпоряджень 
урядових осіб: да нє да(ст) тое сєло ни да(н), нї илиша, 
ни подводоу, ни дєсЬтиноу, ни ослоу(х), ни посадоу, ни на 
млн(н) да нє роб'Ьть... и ни нноую ннкотороую нашоу слоуж- 
боу и даанїє нє имають, николи на в'Ькн (Сучава, 1444 

Собі. II, 207—208); а тако(ж) су(д)ци о(т) ясо(х)... щоби 
нє имали дила судити тьі(х) лю(д)... ни трєтиноу оузЬти 
о(т) тьі(х) лю(д) ани ослуху (Поляна, 1448 491). 
ФОРМИ: род. одн. ослуху (1448П/#«А» 491); знах. одн. 

ослоу(х) (1444 Собі. її, 207). 
*ОСЛВІШАТИ див. *УСЛВІШАТИ. 
0$М див. ОСМЬ. 
05М0Е5ІАТ див. ОСМЬДЕСЯТЬ. 
ОСМДЕСЯТЬ див. ОСМЬДЕСЯТЬ. 
* ОСМЕРОНАДЦАТЕРО числ., зб. (1) вісімнадцять: до 

твоее милости до господарА отослал до Вилки двесте судовь 
и осмерснадцатеро судов — то северское дани (Вільна, 1496 
АЛРГ 72). 
ФОРМИ; знах. осмеронадцатеро (1496 АЛРГ 72). 
*ОСМНАДЕСЯТЬ див. *осмьнадєсі»п>. 
* ОСМНАДЦАТЬІИ числ. (1) вісімнадцятий: Деялосе... 

месеца їюня осмнадцатаго дня (Луцьк, 1389 РЕА І, 
27—28). 
ФОРМИ: род. одн. ч. осмнадцатаго (1389 РЕА 1, 28). 
*ОСМНАДЦАТЬ див. *ОСМЬНАДЦАТЬ. 
* ОСМОГЛАСНИКЬ ч. (1) (церковна книга для півчих 

з піснями на 8 голосів) восьмигласник, октоїх: застали єсмо 

оу стго спса на красно(м)... половина прилога (!) осмогла(с)* 
ни(к) (б. м. н., 1429 Р 114). 
ФОРМИ: знах. одн. осмогла(с)ни(к) (1429 Р 114). 
*ОСМОТРЕТИ див. ОСМОТР'ЬТИ. 
*ОСМОТРИТИ див. ОСМОТР'БТИ. 
* ОСМОТРИТИ СА дієсл. док. (1) (стямитися) огляну¬ 

тися: а топерь (!) тоурци пєрєстоупили чрьмноє море занжє 
взАль кафоу нно осмотрим сА рано (б. м. н., 1484—1486 
ГСПТЗ). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. мн. осмотрнм са (1484—1486 

ГСПТЗ). 
ОСМОТР'ЬТИ, ОУСМОТРИТИ дієсл. док. (13) 1. (що, чо¬ 

го) (розібрати, обговорити для вирішення) розглянути 
(що) (8); Тьімн жь рази а другий запись Романа Мстисла¬ 
вовича, на Купечовь н иниие села наданье... єпископии, 

осмотрели... и то такьже потвержаемь (Луцьк, 1444 
АрхЮЗР іЛП, 8); ми Стєфан воєвода... чиним знаменито... 
ожє... пан Лацко... жаловал... ажє прївилиа... на их от- 
ниньї... бьіла оу руках пана Короуя, и он их сказил и за- 
гоубил. Ино ми єсми осмотрилн... и дали... єсми ємоу... 
праваа отнина (Сучава, 1462 ВО І, 66—67); и они того лис¬ 
та осмотрели и познали, ижь то листь бальшивьій, печать 
кь нему прилеплена оть иньшого листа (Краків, 1489 РИБ 
431); А коли пань Петрь поняль сестриницу моу (!) у Кро- 
захь и я мовиль пану Петру: тамь вь имїнехь вашихь крив¬ 
ди великій одь сусїдь, по-Ьдь ти по тимь имїнемь и кривдь 
осмотри (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

2. (що, на що) побачити (що) (2): то па(к) коли... пописоу- 
вано оу цркви рїчи црко(в)ни(и)-.. а мнї дали вточа(с) 
осмотр(ї)ли (!) а (ж) на ев(г)лии срє(б)ро подрано (б. м. н., 
XV ст. ВОРСР 179); ми великий кнАзь Швитрикаило 
олькирьдовичь чинимь... знаменито, нннїшнимь... хто 
коли на сєсь нашь листь оусмотрить... ижь потьвєрьди- 
ли... єсмо даньє королА Владислава свАтому Йвану церк¬ 
ви (Городок, 1443 Р 144—145). 

3. (що) зберегти непорушним, недоторканим (2): а далїи 
слюбоуємь... ижє тоти всїхь рїчєи навер(х)писанни(х) 

тако(ж) якь н мьі по(д) присАгою на сти хр(с)ть оучинєною 
обьвоАжутсА и запишю(т) осмотрїти н стєрєчи вїрнї, 
на вїки вїкомь, здержати и тримати (Хотин, 1448 Собі. 

II, 738); А також ни с ким не имаємо нн жаднои валки по¬ 
чинати, ани покои оусмотрити (Коломия, і485 ВО її, 
372). 

4. вказати, показати, визначити (І): А хотар той пасици 
и той боукати зємли на имї Лазоул да єст коуда єи осмот- 
рил и хотарил пан Тьоутоул логофєт нз мєжияшн (Ясси, 
1497 ВО II, 100) 
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ФОРМИ: інф. осмотрітн 1 (1448 Собі. II, 738); оусмот- 
рити 1 (1485 ВО II, 372); перф. З ос. одн. ч. осмотрнл (1497 
ВО II, 100); 1 ос. мн. осмотрилн есмо 1 (1444 ЛрхЮЗР 
1/УІ, 8); есмн осмотрилн 1 (1462 ВО І, 67); осмотрели 1 
(1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); 3 ос. мн. осмотрели 1 (1489 РИБ 
431); зам. інф. дали ! осмотр(£)ли 1 (XV ст. ВОРСР 179); 
майб. З ос. одн. оусмотрить (1443 Р 144); нак. сп. 2 ос. 

одн. осмотрн (1498 АЛМ 163); дієприсл. перед, осмотрнв- 
шє 1 (1463 ВО II, 295); ! есмо осмотр^вшо 1 (1475 І, 
70); ! осмотрнль 1 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
Пив. ше ПОСМОТРИТИ. СМОТРИТИ 1. 
ОСМЬ див. ОСМЬ. 
ОСМЬДЕСЯТЬ, ОСМДЕСЯТЬ, 05М0Е5ІАТ числ. 

(8) вісімдесят: БІаїо зіа ... росі Іеіу ЬоіеЬо пагоіепіа, іі- 
зіасга ігізіа Іеі, озтсіезїаі і озгп Іеі (Луцьк, 1388 7.РБ 108); 
а мьі єсми поставили владови и крьсти завАзку в-Ьчноую 
осьімь дєсАть рубля литого сєрєбра (Баня, 1418 Со&і. І, 
127); и мьг... оу єго людей оузАли есмо осмьдєсАт грошей 
(Ступно, 1444 А8 І, 42); А сє я пан Гриб Ивєшєнєвич... 
запродал єсми имєнє своє... во осми дєсАт копах готових 
грошей широкой лнчбьг чєской манєтьі (Острог, 1488 
I, 88). 
ФОРМИ: наз. осмьдесять, осмдесяті., озтсісзіаі (1388 

2РІ 108; 1389 РЕА І, 27, 28); знах. осмьдєсат, осмьдесят, 
осмьдесять 3 (1444 АЗ І, 42; XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 28; 
1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154); оеммь десять 1 (1418 Собі. 1, 
127); місц. во осмн дєс/йт (1488 АЗ І, 88). 

* ОСМЬДЕСЯТЬІИ числ. (1) вісімдесятий: Писань... в 
ЛЬТО ШЄСТОЄ ТИСЄЧИ ДевеТЬСОТНОе ОСМоДЄСЯТОЄ (Хрінкики, 
1472 АрхЮЗР 8/111,3). 
ФОРМИ: знах. одн. с. осмьдесятое (1472 АрхЮЗР8/Шу 3). 
* ОСМЬНАДЄС'ЬТЬ числ. (3) (цсл. осмь на десАте) 

вісімнадцять: а кто би хотиль пороушити нашєго даанїа... 
то(т) да є(ст) прокл'Ь(т)... о(т) триста и осми на дєсЬ(т) 
сбАїьі(х) отці иже Во никєн (Устя Кракова, 1439 Собі. 

II, 59—60); а хто бьі то порутиль... да будегь на немь клят¬ 
ва святихь триста и осмнадесять отець иже вь Никеи 
(Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); А мито имають платити... 
от Лєоубїа по осмьнадєсЬтє грошн (Сучава, 1458 ВО II, 
261-262). 
ФОРМИ: род. осми надєс'Ь(т) 1 (1439 Собі. її, 59); осмна¬ 

десять 1 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); знах. осмьнадєсьтє (1458 
ВИ II, 262). 
Див. ще * ОСМЬН АДІДАТЬ. 
* ОСМЬНАДЦАТЬ числ. (4) вісімнадцять: а не дань- 

ш(х) людє(и) што подле пашуть осмьна(д)цать члвка тьгє 
вси подьімьщиноу дають (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); 
и мьі... росказали есмо водьі(н)скому с тьі(х) св'Ьтковь 

осмина(д)ца(ти) (!) члвко(в) вьібрати (Вільна, 1495 ВМіЗД). 
ФОРМИ: наз. осмьна(д)цать (бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв.); 

знах. осмна(д)ца(т) (1495 ВМЗД); ! осмнна(д)ца(ти) (1495 
ВМЗД). 
Див. ще *ОСМЬНАДЄСгЬТЬ. 

. * ОСМЬ СОТЬ числ. (4) вісімсот: и дал ємоу гєргє... геє 
село... за оеємь со(т) зла(т) готовн(х) (Сучава, 1449 Собі. 

II, 385); Дан... в л*Ьто семое тисечи осмь соть шестдесять 
семое (Київ, 1459 ЗНТШ XI, 13); тон продал самомоу гос- 
подствоу ми за осим сот и седим дєсЬт н дв-ь злата татарски 
(Сучава, 1479 ВО І, 221). 
ФОРМИ: знах. осмь со(т), осмь соть 2 (1449 Собі. II, 385; 

1459 ЗНТШ XI, 13); оеємь со(т) 1 (1449 Собі. II, 385); 
осим сот 1 (1479 ВО І, 221). 

* ОСМЬІИ числ. (16) восьмий: дана єсть грамота... по 

бжьюмь нарож'ЬньЬ тисАчю л"Ь(т) н т л’Ь(т) и с'ЬмьдєсАть 
ЛЬ(т) и осмое л'Ь(т) (Бохур, 1377 Р 24); Писань... м-Ьсеца 
Октобра осьмого дня (Люблін, 1410 АкВА К XI, 5); А пн 
сан... мая осмого дня (Київ, 1451 ЗНТШ XI, 10); л-Ьто 
еемь тьісячей осмое (Мстнславль, 1500 АСД II, № 3). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. осмьі(и) (бл. 1471 ЛДЗ 90 зв.); 
род. одн. ч., с. осмого, осьмого, озтоНо (1398 ЗЛЕІК; 
1410 АкВАК XI, 5; 1421 А5 І, 27; 1451 ЗНТШ XI, 10; 
1498 АрхЮЗР і/УІ, 4); знах. одн. ч. осми (1484 ЯМ)у 
місц. одн. ч. вь осмомь (1389 РЕА І, 27); наз. одн. с. осмое. 
осмое (1378 ЗНТШ ЬІ, 5; 1398 Р 58;'1438 Р 141; 1498 
ГВКОО; 1500 АСД II, № 3); знах. одн. с. осмое, озтоіе 
(1377 Р 24; 1378 Р 26; 1420 АЗ І, 26). 
ОСМЬ, осмь числ. (14) вісім: Зіаіо зіа ]‘езІ... роб Іеіу 

ЬогеЬо пагогепіа, Іізіасга Ігізіа Іеі, озшбезіаі і озт Іеї 
(Луцьк, 1388 ЕР Б 108); подь л'Ьтьі Рожества Христова, 
тисяча л'Ьть, и чтериста л*Ьть и осмь л-Ьть (Судомир, 1408- 
АкЮЗР І, 6); гЬмь мьі... дали єсмьі ємоу... оеємь сель 
(Сучава, 1436 Собі. І, 488); мьіто взАли есмо дванадцять 
копь и осмь грошей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: наз. осмь, осмь, озт (1388 ЕР Б 108; 1408- 

АкЮЗР І, 6; 1470 АЗ І, 67; бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв., 93:. 
1497—1498 АЛРГ 79); знах. осмь, осмь 4 (бл. 1471 ЛКЗ' 
94; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28; ВС 31 зв.; 1497—1498 АЛРГ 
79); оеємь 1 (1436 Собі, і, 488). 

* ОСНОВАНІЄ с. (1) (цсл.основаниє) основа, фундамент:, 
основана бьіс црквь... на старом основаній (Київ, бл.. 
1470 ОБРН 129). 
ФОРМИ: місц. одн. на основаній (бл. 1470 ОБРН 129).. 
ОСНОВАТИ дієсл. док. (2) (що) заснувати: Тьіе вен села, 

оть нась ку церкви Божой прьіданьїе, маеть держати... 
владика Луцкий... а за нась и чада наша Господа Бога^ 
молити ... церкви освесчати... никакоже паче благослове- 
ня его... дидаскалию основати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР' 
І/УІ, 3); основана бьіс црквь... на старом основаній (Київ, 
бл. 1470 ОБРН 129). 
ФОРМИ: інф. основати (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); аор. пас. 

З ос. одн. ж. основана бме (бл. 1470 ОБРН 129). 
ОСОБ присл. (1) (цсл. особь) окремо: А далєи слюбоуєм„ 

иж вьеЬ посполито и особ листи и записи н обвєзанА... ко- 
торнм... кролю полекомоу... записал сЬ и обвєзал с^... 
здержим и заховамо (Сучава, 1462 ВО II, 285). 
ОСОБНЄ див. ОСОБИ*. 
ОСОБНО присл. (10) (нарізно) окремо (5): ми панове... 

илїи воєводи... особно каждїи а посполито оуси виїзна- 
ваемь... колижь... илїашь воєвода... кролю по(л)скомоу... 
голдь вьірности... є(ст) оучини(л)... ми такожє иже повин- 
нн єсми єго воли пристати (Львів, 1436 Сові. II, 701); мьь 
Стєфан, воєвода... знакомито чннимь... посполито вьс'Ьмь 
и каждому особно... яко хотА... прєдкоув наших... насли- 
дова(ти)... так и ми ... их воли... послоухати заоуждьь 
винни єсми (Сучава, 1462 ВО II, 283—284); и також оуста- 
ла НастА... и дала она... одно м*Ьсто (о)т (полини. 
Жоуржоу Котєцоу... и пасика, щоби особно бнла ємоу- 
Жоуржи Котєцоу (Сучава, 147! ВО І, 164); 

(головним чином) зокрема (3): ми иляшь воєвода... зна¬ 
менито чинимо... како... рожложивьшн шкоди... влади- 
сла(в)... кролєви, и короунЬ полекои, а особно зємлАмь 
роускимь... оучинєннЬ... землю шєпиньскоую... ворочає- 
ми (Львів, 1436 Собі. II, 706); М*Ьли есмо о(т) вась листи 
мистра крижєвницкого... которнми(ж) напрє(д) оузіюїз- 
лАєть... Викладаючи они н*Ь в которьі(х) члонцє(х) инн(м> 
обнчає(м) и розоумо(м) нижлисА они сами в собї маю(т). 
а особно в то(м) какь бьі вась межи нами з одное сторони, 
а межи собою... з дроугоє сторони прав-Ь за ср-Ьдники коу 
єднанью покоя хогЬль би мЬти (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛДБВ); мьі... явно чини(м)... како хотАчи наслЬдовати 
обичаА... прє(д)ко(в) наши(х), особно Олександра воєво(д), 
о(т)цА нашє(г)... ми... виновати есмо в'Ьрнє нхь волі и 
оучинковь насл-Ьдовати (Хотин, 1448 Собі. II, 733). 
Див. ще ОСОБН'б. 
* ОСОБНЬІИ прикм. (206) 1. (який чимось виділяється 

серед інших) особливий, винятковий (203): гЬ(м) єсми ихь 
особною м(и>л(о)стию жаловали (Сучава, 1393 Собі, і, 
ІЗ); а так'Ь жь того исного етєцка воєводу хотАчи особною. 
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мл(с)тью оутішитн... тьіи городи... дали есмьі єму (Лан- 
чиця, 1433 Р 125); ТАм мьі видАвше єго правою и в-Ьрною 
слоужбою до нас, жаловалн єсмьг єго особною нашєю ми- 
лостїю (Гнрлов, 1499 БО II, 140). 

2. (незалежний від інших) окремий (2): а таіиі: пат 
г Іоіеу гетіі озоЬпиіи зІиіЬи хіигуіу, кгот їппусЬ гетеї, 
коіогуі гетіі оусгугпуі сіеггаі (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1,8). 

3. (спеціальний) окремий (1): не имамо... ннкоторьіх 
зємль ... прАз особного произволєня... королі... отдалітн 
(Сучава, 1462 БО II, 284). 
ФОРМИ: род. одн. с.. особного (1462 БО II, 284): знах. 

одн. ж. озоЬпиіи (1478 АрхЮЗР 4/1,8); ор. одн. ж. особною 
195 (1393 Собі, і, 13; 1409 Собі, і, 64; 1423 Собі, і, 154; 
1431 Сові. I, 317; 1433 Р 125; 1445 Сові. II, 226; 1458 БО І, 
24; 1468 БО І, 130; 1483 БО І, 272; 1499 БО II, 166 і т, ін.); 
оусобною 5 (1400 Сові. 1, 36; 1438 Сові. II, 14; 1439 Сові. 
II, 52; 1441 ОБАс 34; 1443 Сові. II, 138); 1 обиою 1 (1445 
£>/Р«А» 483); волею ! особьнн 1 (1436 Сох?. II, 706). 
ОСОБН'Е, ОСОБНЄ присл. (4) (головним чином) зокре¬ 

ма: Порозоуміти можете в тон мірє какь много правдьі тьш- 
то мистровьг листьі в собі міли а особнє с пєрвьши(х) на- 
шиМ листо(в) которьіми(ж) оузьявили єсмо ва(м) кролє(в)- 
ства нашєго радьі жаданьє чистое (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКББ); про тожь мьі кторою зь єго волию по- 
винни єсмьі сА згодити... а особнє гдьг(ж) відаюмь иже 
прє(д)рєчєньїА зємлА молдавскаА своА панствьї з давньї(х) 
часові, коу кролєвствоу полском(оу) прислоушають, одною 
волею... слюбоуємь... иже хочємь вшиткн... слюбьі... дер¬ 
жати (Хотин, 1448 Сові. II, 738). 
Див. ще ОСОБНО. 
* ОСОБЬІИ прикм. (1) (окремий) інший: мн алєксандрь 

воєвода... чнньі(м) знаменито... ожє ... дали єсмьі ємоу... 
половина млина... и ащє би инньї млинь оучинилсА оу 
томь потоці такожь да боудєть половина отннна, (а поло¬ 
вина) особою млина (да будєгь дьщєрємь микоулови) 
{Сучава, 1429 Сові. І, 239). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. зам. род. ч. особою млина 

(1429 Сові. І, 239). 
! ОСОБЬНИ (ОСОБЬНОЮ) див. *ОСОБНЬІИ. 
* ОСОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Осова: 

великій князь Швитригайло... чиннмь знаменито... Ижь... 
дали есмо вь Луцкомь повіті... Осовь (Луцьк, 1445 
АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: знах. одн. Осовь (1445 АкЮЗР І, 17). 
* ОСОЧНИКЬ ч. (2) княжий мисливець, нагонич під 

час полювання: а в томь сєлє чотири слоуги троє сочни- 
ко(в) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); и 0е(д)ко мови(л) 
пєрє(д) нами штожь тьіи люди зьдавна осочники бьівали 
того двора любєцького звєрь сочьівали (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. мн. осочники (1499 ВФ); род. сочннко(в) 

(бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
* ОСОЧЬНЬІИ прикм. (1) О л о в ьі осочгньїе 

див. ЛОВЬІ. 
ФОРМИ: ор. мн. осочьними (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
* ОСПОДАРЄВЬ прикм. (1) (який стосується господа¬ 

ря, верховного правителя) господарський, королівський: 

а нє испра(вн)ва судить намь бь и чєстньш кр(с)ть и оспо- 
дарєва казнь н гроза (б. м. н., 1386 Р ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. осподарева (1386 Р ЗО). 
Див. ще ГОСПОДАРСКИЙ. 
*ОСПОДАРСКИИ див. ГОСПОДАРСКИЙ. 
*ОСПОДАРЬСТВО див. * ГОСПОДАРСТВО. 
ОСПОДАРЬ див. ГОСПОДАРЬ. 
*ОСПОДАРЬСКИИ див. ГОСПОДАРСКИЙ. 
І ОСТАВАТИ див. *ОТСТАВАТИ. 
ОСТАВИТЬ 1 дієсл. док. (23) 1. (кого при чім) (не пору¬ 

шити чиєї власності) залишити (10): возрєвшє єсмо на 
на (так— Прим, вид.) єго вірноую службу... оставили 
есмо єго... прн томь при всімь што коли коупнлі (Краків, 

1394 Р 54); и мн ... оставили есмьі воитка при сулимові 
(Львів, 1412 Р 81); а зємлАньї тьіхь зімль имаєть при іхь 
имінию оставить (Кременець, 1434 Р 130); и тими рази 
пишегь до нась, просячи нась, абьіхмо таки того Тншька 
при той земли оставили (Краків, 1487 РИБ 434). 

2. (кого на чім, при чім) віддати у власність (чию), у 
розпорядження (чиє) (3): Што пишепгь кь намь, ижь... 
писаль еси до нась за слугою своимь... о близкость именья 
тетьки его... на которомь жо именьи мужь ее первин... 
ее оставиль (Краків, 1489 РИБ 437); Глібову жону 
Остабьевича оставили есмо... при тьіхь иміньяхь вснхь 
отчиньї ее, што отець ее держаль (Вільна, і495 РИБ 620). 

3. (кого, що) покинути, залишити (2): а єстли похочет за 
моуж поити, діти оставивши... тогди діти мои мают пєнези 
єй отдати... и имінє мают держати діти мои (Кобрннь, 
1454 А8 III, 10); а естли которьін с тнхь нє хотєл (!) ємоу 
служити и он (о)ставивши имінє єдь проч зо всимь своимь 
статкомь (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 

4. (кого для чого, кого в кого, кого при кому ) (не від¬ 
пустити) затримати, залишити (3): а потомь коли по(д) 
прїсАгою свидо(ч)ство чинили, тогдьі тоть доминикь оста¬ 
виль того якоуба длА коумовьства (XV ст. БС 20); какь 
того слоугоу моєго... сь симь посломь котори(и) же к вам 
пошоль в себе єго нє оставивь... огьпоустишь лн праваго 
бра(ц)ства приА(з)иь то боудєть (б. м. н., 1484 ЯМ); Што 
еси к на(м) всказнва(л) своими посльї... жадаючи на(с) 
абьі(х)мо боярь твои(х) и дєтєи боярски(х) ніко(л)ко оста¬ 
вили при твое(и) дочєри (б. м. н., 1495 ПЛПС). 

5. (кому що) заповісти (1): за своА дшл остави(л) самь 
сь свои(м) Азьіко(м), єдно село... монастирю (Сучава, 
1440 МІН. 208). 

6. (що) зберегти, забезпечити (1): Мьі Іо Стєфан воєво¬ 
да... знаємо чиним... яко... крал... нам вьси мєрзАчкн... 
отпоустиль, и покоуи вічний нам... оставиль (Гирлов. 
1499 БО II, 419); 

<3> вь забвєнїє оставити (1) див. * ЗАБ- 
ВЄНЇЄ; прозби нє оставити (1) див. *ПРОЗ- 
БА; при чести оставити (1) див. ЧЄСТЬ 2. 
ФОРМИ: інф. оставить (1434 Р 130); перф. З ос. одн. ч. 

остави(л), оставиль, оставиль (1440 МІН. 208; 1489 РИБ 
437; XV ст. ВС 20; 1499 БО II, 419): перф. 1 ос. мн. остави¬ 
ли єсмн 3 (1411 Р 79; 1412 Р 81; 1421 Р 94); оставили єсмо 
З (1394 Р 54; 1415 Р 87; 1495 РИБ 620); есмо... оставили 1 
(1495 АЛМ 83); 3 ос. мн. оставили 1 (1454 .45 III, 10); 
майб.З ос. одн. оставит (1499 БО II, 156); баж.-ум. сп. 1 ос. 
мн. абьіхмо... оставили (1487 РИБ 434; 1495 ПЛПС); 
дієприсл. перед, оставивши, (о)ставнвши 2 (1454 45 III, 
10; 149945 І, 118); оставивши 1 (1494 РИБ 560); оставнвь 
1 (1484 ЯМ). 
Див. ще *ЗОСТАВЛАТИ 1, *30СТАВ0ВАТИ, ЗОСТАТИ1, 

*ЗОСТАТИ СА, ИЗОСТАВИТЬ, *ОСТАВОВАТИ, *ОСТАВ- 
ЛАТИ, ОСТАТИ, *ОСТАТИ СА. 

* ОСТАВИТЬ2 див. УСТАВИТЬ2. 
* ОСТАВЛАТИ дієсл. недок. (12) 1. (що кому, що на кого) 

залишати як власність (8): мьі па(н) ива(н) срі(м)скьш... 
визиава(м)... иже пришєдши... пани махна узвєртовская и 
о(т)ступила узвартова пані яхні кьіискои... со усіми гра- 
ницАми... ништо собі не оставлАючи (Львів, 1414 Р 85); 
ми алєкса(н)дрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... 
па(н) косте врани(ч)... прода(л) своє село... сь вси(м) пра¬ 
во^), иичого собі нє оставліючи (б. м. н., 1453 Сові. II, 
495); Я ларио(н)... вьізнаваю... што(ж)... промєни(л) 
єсми па(н)у пєтроу яновичоу... своє иміньє... нє оставлАю¬ 
чи, ани вимо(л)влАючи на сєбі ничого (Луцьк, 1467 СП 
№ 13); и сь тое земли бортное наеть онь дань давати... со 
всимь по тому, што зьдавна кь тому селу слушало, ничого 
на нась не оставляя (Вільна, 1499 РИБ 777); И потвержа- 
емь тьіе люди... ему... со всимь... какь есмо самимь на себе 
держали, ничого на нась не оставляючи (Краків, 1500 
АЛМ вип. 2, 58—59)* 
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2. (кого при чім) (не порушити власності на що) зали¬ 
шати: возрєвшє єсмо на на єго (так— Прим, вид.) вЯр- 
ноую службу... оставлАемь... єго... прн томь прн всЯмь 
што коли коупиль (Краків, 1394 Р 54); мьі влодиславь 
коро(л) полски... знае(м)ь чини(м)... ажє оставлАєм(ь).,. 

попа и(ихаил)а... при церкви свто(г) рожства бци оу 
дЬдинЬ оу тєрлЯ (Медика, 1415 Р 86—87). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. оставл/аємь, оставл/лєм(ь) (1394 

Р 54; 1415 Р 87); дієприсл. одноч. оставляючи, оставляю¬ 
чи, оставляючи 7 (1414 Р 85; 1453 Сові. II, 495; 1467 СП 
№ 13; 1490 ЗХП 136; Пам; 1492 АЗ III, 23; 1500 АЛМ 
вип. 2, 59); оставляй 1 (1499 РИБ 777). 
Див. ще *ЗОСТАВЛАТИ, *ЗОСТАВОВАТИ, ЗОСТАТИ1, 

•ЗОСТАТИ СА, ИЗОСТАВИТЬ, ОСТАВИТЬ1, *ОСТАВОВА- 
ТИ, ОСТАТИ, *ОСТАТИ СА. 

*ОСТАВОВАТИ дієсл. недок. (2) (що на кого) залишати 
(кому що): Я Гринко Болобань вьізнаваю... штожь продаль 
есми ИМ’Ьне своє... Всекрево... со всимь сь тьімь, што ку 
тоиу имЯню служить, ничого на себе... не оставуючьі 
(Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); Узривьшн есмо 
знаменитую намь служьбу... пана Петра Ланевича... дали 
есмо ему село Киселинь... со всими пожитьки н вольность- 
ми, ничого на себе не вьіймуючи и не оставуючи (Луцьк, 
1445-1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12—13). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. оставуючи 1 (1445—1452 

АрхЮЗР 8/ІУ, 13); оставуючи 1 (1440 —1492 АкЮЗР II, 
105). 
Див. ще *ЗОСТАВЛАТИ, *ЗОСТАВОВАТИ, ЗОСТАТИ1, 

•ЗОСТАТИ СА, ИЗОСТАВИТЬ, ОСТАВИТЬ1, *ОСТАВЛА- 
ТИ, ОСТАТИ, * ОСТАТИ СА. 
ВСТАНОВИТИ дієсл. док. (1) (кого) (силою зупинити) 

затримати: а кто коли по(ч)нєгь оучинитн, того нмаємь 
явнАго (!) казнити и оустановити (1) того (Серет, 1445 
Сові. II, 729). 
ФОРМИ: інф. ! оустановнтн (1445 Сові. II, 729). 
•ОСТАНОКЬ ч. (3) решта: а от тьіх коуниц боудет ли 

иамь на доби, а мьі коупим за готовьі а останок слободно 
имь вьівєзти (Сучава, 1456 Сові. II, 791); а жоиЯ Борнсо- 
вой присудили есмо венець шляхецкій тридцать гривень 
сь тьіхь п(е)н(е)зей, што биль ГлЯбь Борису даль семде- 
сять копь грошей, а останокь тьіхь п(е)н(е)зей маеть 
пят(ь)десять копь грошей безь чотьірохь копь грошей 
Борись ГлЯбу вернути за ся (Вільна, 1495 РИБ 621). 
ФОРМИ: знак. одн. останок, останокь (1455 Сові. II, 

791; 1460 РО II, 276; 1495 РИБ 621). 
Див. ще* ОСТ АТО КЬ. 
ОСТАП КО, ОСТАП КУ ч. (4) (особова назва, пор. Оста- 

фЯй): ми стєфа(н) воєво(д)... чнннмь знаменито... оже... 
остапку огори(л)ку служиль намь право (Сучава, 1446 
Сові. II, 241); Пншеть король... аби Петругь не вступался 
вь тни люди... вь Дексеневичовь, а вь Остапка (б. м. н., 
1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. Остапко 2 (1473 ШКН 165); остапку 

1 (1446 Сові. II, 241); знах. одн. Остапка (1498 АЛМ 169). 
Див. ще ОСТАПІ КО. 
ОСТАТИ дієсл. док. (20) 1. (при чім, на чім) залишитися 

власником, володарем (чого) (4): Ино я после пана своєго 
живота прн том остала Межи речи (Луцьк, 1487 АЗ ї, 85); 
А далє(и) казаль его мл(с)ть твоє(и) мл(с)ти повєднти, и(ж) 

даль намь богь сєсти на сто(л)ци о(т)ца ншого на о(т)чинє 
нашо(и) иа вєлико(м) кня(з)ствє литовьскомь есмо остали 
(б. м. н.» 1492—1493 ПВФЧ); 

(кому що) дістатися у власність (чию) (3): Азь... етє- 
фань... вннць коупи(х) сь тєтраєв(г)ль... и дадо(х) его п(о) 

поу никггЬ... и по сьмрьти єго да є(ст) дЯца(м) его оставши 

жє дЯца(х), да є(ст) вноучАто(м) єго, и пр(Я)вноучАтомь (б. м. 
в., 1401 3/Св); Тям ми... дали... єсми ємоу... єдна селища... 
що нам остало таа села от Вльчи (Сучава, 1488 ВП І, 345); 

и вь тмхь листехь стоить, естлнби онь не хотЯль ему слу¬ 
жити, тогди... тая земля... мЯла Богдану остати (Вільна, 
1498 АЛМ 159). 

2. залишитися невикористаним (4): а нное еєрєбро што 
останеть, то имь слободно (Сучава, і408 Сові. її, 632); 
А Ливовчанє шо нмоут сами приносити еєрєбро жєноє от 
Оугор, от того еєрєбра боудет ли нам надобьі, а ми аби- 
хом оу них коупили готовими пинЯзми, а що останет, то 
имь слободно вивезти ис зємли (Сучава, 1460 БО II, 275). 

3. (при кім) (не покинути кого) залишитися (2): а пакь 
лн би нашь г(с)подарь... в томь нась не хотЯли послушнн 
бити, мьі имамьі при г(с)подарю... остати (Сучава, 1395 
Сові. II, 613); Ми панове... обицоуемь... при тоумь то... 
кроля полекомоу... вичнїє остати (Львів, 1436 Сові. II, 
701—702). 

4. (опинитися в якомусь стані) залишитися (яким) 
(3): пак ли бихо(м) імо не воротили на і дє(н)... тогда гродо 
на(ш) галичь... тому исному н воєво(д) н єго брату роману... 
или котори іхо живо останть (так.— Прим. вид. ) оу тихо 
д тисАчахо заставити нмаєми (Луцьк, 1388 Р 37); а в сен 
сторонЯ одинь язь самь осталь(б. м. н., 1484—1486 
ГСПТЗ). 

5. (у знач, допоміжного дієслова) бути зобов’язаним (зро¬ 
бити що) (1): ми александрь воєвода... знаємо чииимь... 

ожє... илїашь тАгаль на журжа пря(д) нами н оста(л) 
жоуржь намь окоупнти свою шїю н за тотоу глобоу то(т) 
жоуржь даль... чАсть о(т) села... балотЯ н оанчЯ а они єго 
искоупили о(т) той глоби (Сучава, 1432 Сові. І, 327); 

залишитися винним (2): а та(к)жє на то(м) єднанню єсми 
остали пан(у) михайлоу нА(т)дєсА(т) гривень (СамбІр, 
1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); и ми имь двєма оста¬ 
ли виньньї Ша(х)ноу сто копь грошє(и) н трн(д)ца(т) копь 
н шєсть копь а сенькоу момо(т)ливомоу ДЄБЄНОСТО копь 
бє(з) копи (Краків, 1487 АМЛ); 

остати оу внноу (перед ким) (1) бути покара¬ 
ним штрафом (ким): дає(м) внДаніє твоєи мл(с)ти, аже 
осташА ваши людїє, на имА щуль якобь н цирби(с) оу ви- 
ноу пря(д) соу(д)ци брьла(д)ски (Бирлад, 1434 Сові. II, 
675). 
ФОРМИ: інф. остатм 3 (1395 Сові. II, 613; 1436 Сові. II, 

702; 1498 АЛМ 159); оста(т) 1 (XV ст. ВС 8); аор. З ос. мн. 
осташд (1434 Сові. II, 675); перф. 1 ос. одн. ч. осталь 
(1484—1486 ГСПТЗ); 3 ос. одн. ч. оста(л) (1432 Сові. І, 
327); 3 ос. одн. ж. остала (1487 АЗ І, 85); 3 ос. одн. с. зам. 
З ос. мн. остало таа села (1488 ІЮ І, 345); 1 ос. мн. осталн 
1 (1487 АМЛ); єсми остали 1 (1459—1460 ЗНТШ СЬIII, 
фотокоп.); єсмо остали 1 (1492—1493 ПВФЧ); майб. З ос. 
одн. останєть, останет 4(1408Со5^. 11,632; 1434 Сові. II, 670; 
1456 Сові. II, 791; 1460 БО II, 275); останет 1 (1388 Р 37); 
І останть 1 (1388 Р 37); нак. сп. З ос. одн. да 1 оуста (XV ст. 
РС34зв.); дієприсл. перед, оставши (1401 ЗКЄ). 
Див. ще *30СТАВЛ АТИ, *30СТАВ0ВАТИ, ЗОСТАТИ і, 

* ЗОСТАТИ СА, ИЗОСТАВИТЬ, ОСТАВИТЬ1, *ОСТАВЛА- 
ТИ, * ОСТАВОВАТИ, *ОСТАТИ СА. 

*ОСТАТИ СА дієсл. док. (8) 1. (бути у наявності) за¬ 
лишитися (6): а не останут ли сА дЯти по лєнковє животЯ 
нно лєнькову блнжему (так— Прим, вид.) а любо кому 
лєнко прикажєть по своє(м) животЯ тому тако жь таА села 
держати (Житомир, 1433 Р 127); И повЯдиль ми Репа, 
штожь вто (!) вь той клети не остало ся ничого скарбу, 
только зброй осталися (Вільна, 1498 АЛМ 163); и о(и) 
пєрє(д) нами повЯди(л) што(ж)... того Тишка тии(ж) лю(ди) 
соминци забили и послЯ ни(х) бли(ж)нн(х) никого сА 
не остало (Вільна, 1499 ГОКІР). 

2. (при чім) залишитися власником (чого) (1): и заЯхалн 
нмь по ихь правои правдЯ и остали сА облазничєвє при томь 
двориши пьісковнча (Зудечів, 1411 Р 79). 

3. (кому) дістатися у власність (чию) (1): кн(А)зюВаси- 
лью осталсА город Збараж (Луцьк, 1463 Л5 І, 54). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. осталсА (1463 АЗ 1, 54); 

7 8-ЇЗ з 
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3. ос одн. с. остало ся 1 (1498 АЛМ 163); са... остало 1 
(1499 ГОКІР); 3 ос. мн. остали са, осталися (1411 Р 79; 
1498 АЛМ 163); майб. З ос. одн. ся останеть (1498 ГВКОО); 
З ос. мн. останут... са (1433 Р 127); дієприсл. перед. оустав- 
шн са (1449 Сові. II, 385). 
Див. ще *30СТАВЛАТИ, *30СТАВ0ВАТИ, ЗОСТАТИ1, 

*30СТАТИ СА, ИЗОСТАВИТЬ, ОСТАВИТЬ*, *ОСТАВЛА- 
ТИ, *ОСТАВОВАТИ, ОСТАТИ. 

*ОСТАТОКЬ ч. (6) решта: мьг сказоуємь по смрти 
моужьнє жене только В'Ьно оузА(т) а остатокь всєго имєнїя 
дЬтємь воздасть (XV ст. СЯ 40); и да(л) имь пань михаиль 
чА(ст) пин-Ьзєи напрє(д), а остато(к) имає(т) имь дати, ко¬ 
ли оньї вьщдоу(т) (Сучава, 1452 Сові. II, 422). 
ФОРМИ: знах. одн. остатокь, остато(к) (XV ст. ВОРСР 

179; ВС 21 зв., 23 зв.; СЯ 40; 1452 Сові. II, 422). 
Див. ще *ОСТАНОКЬ. 
ОЗТАТОСі^Е присл. (1) (стп. озіаіесгпіе) (назавжди, 

незмінно) остаточно: озіаіосгпе лу рапзі^е пазгогп изіалуе- 
пу (Луцьк, 1388 ІРБ 107). 
Див. ще ОСТАТОЧНО. 
ОСТАТОЧНО присл. (1) ОтвєРД° и остаточно 

держати див. ТВЄРДО* 
Див. ще 0$ТАТ0С2^. 

*ОСТАТОЧНЬІИ прикм. (3) 1. (який залишився) остан¬ 
ній (1): А се А пань Ань щькотьскии... св*Ьдчю то и 
познаваю си(м) наши(м) листо(м) каждому добро(м) кому 
надоб-Ь кто на той листь позри(т) или оусльїшить его чту* 
чи коли будь(т) (!) то(г) листу кому потр'Ьбизна ижь 
прида... филь мАковичь и своєю братьєю... познали то ижь 
суть прода(л)... остаточную свою половину дЬдьниньї три- 
стАньцв (Галич, 1409 Р 74). 

2. (в часі) останній (1): Яко жадаєте через листьі свои на 
гьш посл'Ьднии мистровьі листи якобьі есте м^ли о(т)писати 
ємоу чєрес онии пєрвии о(т)пись... на тии то остато(ч)ньіи 
р’Ьчи досьі(т) єсть ємоу на то о(т)писано (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 

3. (незмінний) остаточний (1): туто єсмо остаточний 
закопа(л) зако(п) (б. м. н., 1419 Р 91). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. остаточний (1419 Р 91); знах. одн. 

ж. остаточную (1409 Р 74); знах. мн. ж. остато(ч)нии 
(1447—1492 ЛКБВ). 

*ОСТАФЕВЬ прикм. (1): И ОнгЬга рекь: я ещо тогди 
и дочки вь нее не поняль, коли тоть листь взяла теща моя 
вь короля е. м. черезь жалобу пана Остафеву (б. м. н., 
1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Остафеву (1498 АЛМ 169). 
Пор. *ОСТАФЬ, ОСТАФ'ЙЙ 
ОСТАФЄЙ див. ОСТАФ'ЬЙ. 
*ОСТАФИИ див. ОСТАФ'ЬЙ. 
*ОСТАФ1ЕВИЧЬ див. ОСТАФЬЕВИЧЬ. 
•ОСТАФЬЄВО с. (1) (назва села у Київській землі) 

ми великий кнАз Швитрикгайл... чиним знаменито... иж... 
даєм н дали єсмо тому прєдрєчєному Калєнику... в овруц- 
ком повєте село Остафьєво (Київ, 1437 45 І, 33—34) 
ФОРМИ: знах. одн. Остафьєво (1437 А8 І, 34) 
*ОСТАФЬ ч. (2) (особова назва, пор Остафйй) Остап 

а писан оу.. четверть на с<вА)т(о)го ОстафА день (Острог. 
1463 Л5 І, 56); Пишеть король е. м. ...вспоминаючи судь 
свой, што е. м. смотрЬль. подлй жалобьі пана Остафя 
Вільна, 1498 АЛМ 169) 
ФОРМИ: род одн ОстафА, Остафя (1463 А8 1, 56; 1498 

АЛМ 169) 
Див. ще ОСТАФЄЙ 
ОСТАФЬЕВИЧЬ, ОСіАЄЬЄВИЧЬ ч. (8) (особова наз¬ 

ва): СтоАлн пєрє(д) нами оу праве бори(с) сємєновн(ч) 
а Гл’Ьбь остабьєвичь (Вільна, 1495 ВМ БО; Биль нам 
чоломь боярииь Полоцкій Богдань Остзфьевичь, штожь 
єсмо судили его зь Мартинцомь Федковьімь синомь (Віль¬ 
на, 1498 АЛМ 159) 

ФОРМИ: наз. одн. Остафьевичь, оставьевичь (1495 
ВМБС; 1498 АЛМ 159); род. одн. Остабьєвича (1495 
РИБ 620; ВМБС); дав. одн. Остафїевичу (1498 АЛМ 159); 
о/?, одн. Оста6ьевичо(м2 (1495 ВМБС). 
ОСТАФЄЙ, ОСТАФЄЙ ч. (4) (особова назва, цсл. Євста- 

бий, гр. ЕоаТа&юЄ) Євстафій, Остап: а то сА дЬАло... на 
днь стго м(ч)нка остафиА (Зудечів, 1413 Р 84); И ми оче* 
бисто приказали Богдану, абьі то все имь поотдаваль... 
што отець его Остаф-Ьй Даль тому Проселку (Вільна, 1498 
АЛМ 159). 
ФОРМИ: наз. одн. Остафьй 2 (1498 АЛМ 159); Остафєй 

1 (1437 А8 І, 34); род. одн. остафнА (1413 Р 84). 
Див. ще *ОСТАФЬ. 
* ОСТАЧЬІКЬ ч. (1) (особова назва): Продали єсмо ми¬ 

то Берестейское... Остачику а Онатану Ильичичомь (Кра¬ 
ків, 1487 РИБ 226). 
ФОРМИ: дав. одн. Остачику (1487 РИБ 226). 
ОСТАШКО ч. (7) (особова назва, пор. Остаф'Ьй): а на то 

послуси влдка ларивунь... осташко потрутовичь (Пере¬ 
мишль, 1366 Р 12); А осташко давидовскии корчакь з ли¬ 
пині... знаємо чини(м) ... аже кроль... казаль намь розьі- 
хати границю игнатови с кунцірє(м) (б. м. н., 1419 Р 90). 
ФОРМИ: наз. одн. осташко (1366 Р 12; 1369 ПСЧК; 

1412 Р 81; 1414 Р 85; 1419 Р 90); дав. одн. осташкови 
(1386 Р 31). 
Див. ще ОСТАП КО. 
*ОСТАШКОВИЧЬ ч (1) (особова назва): пєрвии по¬ 

ручник) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... фєдорь осташко¬ 
ви (ч) (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. осташкови(ч) (1392 Р 47). 
ОСТАШЬ ч. (1) (особова назва, пор. Остафии): а на розь- 

ізді били зємлАнє и пань лєнько зарубичь... а осташь 
голобуть (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: наз. одн. осташь (1411 Р 79). 
ОСТАеЬЄВИЧЬ див. ОСТАФЬЕВИЧЬ. 
ОСТЄРЄГАТИ дієсл. недок. (8) (кого, чого від кого, від 

чого, кого в чім, що) оберігати, захищати; стерегти, охо¬ 
роняти (кого, що від кого, від чого) (7): Мьі кнА(з) дмитрии 
олгірдови(ч) чинимь знамєни(т)... ижє... слюбуємь... ни- 
коли о(т) ни(х).. о(т)стати але ото всн(х) нєприАтєлии 
остєрєга(т) всєю нашєю силою (Молодечно, 1388 Р 43); 
аби оуже ти панове... вміли ихь остєрєгати о(т) оуси(х) 
крив(д)ь, ка(к) сами сєбє (Сучава, 1457 Сові її, 810); 
А... корол ...имаєт нас миловати... и...остєрєгати и оборо¬ 
нити... от каждого на світи язьїка (Сучава, 1468 ВИ II, 
302); и дали єсми тим селам... сєс лист... на то, 
щоби... остерєгали тот монастир (Дольний Торг, 1475 ВО 
І, 200). 
ФОРМИ: інф. остєрєгати 6 (1388 Р 41; 1402 Сові. II, 623; 

1404 Сові. II, 625; 1457 Сові. II, 810; 1468 ВО II, 302); 
остєрєга(т) 1 (1388 Р 43); баж.-ум. сп. З ос. мн. щоби... 
остерєгали (1475 ВО 1, 200). 
Див. ще ОСТЄРЄЧИ, ОСТРИГАТИ, СТЄРЄЧИ 1. 
ОСТЄРЄЧИ дієсл. док. (2) ^кого від кого) оберегти, за¬ 

хистити, охоронити: а онь имаєть нась остєрєчи... от 
оусихь зли(хь) чловков (!) и имаєть намь радити и на оусе 
наше доброе (Сучава, 1449 Сох(. II, 746—747); А... корол... 
имаєт нас оборонити и остєрєчи и посли своими и ороужи- 
ємь своимь и воисками своими (Сучава, 1468 ВО II, 302). 
ФОРМИ: інф. остєрєчи (1449 Сові. II, 746; 1468 ВО II, 

302). 
Див. ще ОСТЄРЄГАТИ, ОСТРІ*ГАТИ, СТЄРЄЧИ 1 
ОСТИКОВИЧЬ, ОСТЬІКОВИЧЬ ч. (11) (особова наз¬ 

ва): Кнзю николаю... паноу радивилоу остиковичоу и 
вси(м) кнзємь (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
А при томь бьіли... панове рада н(а)ша кн(А)зь Вой- 
(тє}х... пан Григорєй Станкович Остиковича (Вільна, 
1499 А8 І, 118). 
ФОРМИ: наз. одн. Остиковичь, Ос(тиковичь) 2 <1492 

АЛМ 31; 1494 АЛМ 54); Остиковичь 1 (1495 АЛМ 85); 
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остиковн(ч) 1 (1495 ВМБС); ск. н. ости(к), о(ст)ико, о(ст), 
о(с) 4 (1496 ВМКФС\ 1497 ПКИП; 1499 ВФ; ГОК1Р)\ 
род. одн. Остнковнча (1499 45 І, 118); дав. одн. остнко- 
вичоу (1447—1492 ЛКБВ); ор. одн. остнковнчомь (1447— 
1492 ЛКНКВ). 

*ОСТРА1 ж. (2) (назва гори у Молдавському кня¬ 
зівстві): мьі Стєфаіг воєвода... знаменито чиним... ожє... 
дали єсми... моиастироу от Хомора... єд(ноу) планиноу на 
(иіугЬ) 0(стр)а, н слатнноу оу Остри (Сучава, 1475 Вй І, 
203). 
ФОРМИ: наз. одн. 0(стр)а (1475 БО І, 203); місц. одн. 

оу Острн (1475 ВО І, 203) 
ОСТРА2 ж. (1) (назва джерела у Молдавському князів¬ 

стві): и дали... єсмо оуси и(з)вори на имі рьрьоані и 
Остра и негриліга. гомоу... монастироу (Сучава, 1488 
ДГСВМЩ) 
ФОРМИ: наз. огін. истра (1488 ДГСВМЩ). 
*08ТКАЛА РІЮА ж. (1) (назва селища у Волинській 

землі): Му \\ ііоіф \уе!укі кпіаг Іуіо^зкіу... сгупігп гпа- 
гпіпііо.. Ь гіаіі іе5ш0 5Іигі пазготи Ра^іи зеПзгсге пазго 
Мо\уозіа^се... у к іоти£ ргугіаіі іезгпо Б^іппиіи і Озігиіи 
Риби (Ужів, 1420 АЗ І, 25). 
ФОРМИ: знах. одн. Окігиіи Ршіи (1420 АЗ І, 25). 
ОСТРИЦА ою. (3) (назва села у Молдавському князівстві): 

Сєго ради мьі... дали... єсми... село на имі Острица... мо¬ 
настирю... нашємоу (Сучава, 1472 ВО І, 169—170); Сє азь... 
Іо Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали... 
єсми... монастироу от Поутнои... й црьков оу Острица с 
попом (Сучава, 1490 ВО І, 419—420). 
ФОРМИ: наз. одн. Острица 2 (1472 ВО І, 169, 170); зам. 

місц. оу Острнца 1 (1490 ВО І, 420). 
ОСТРОВЄЦЬ, ОСТРОВЄЦ ч. (2) (назва села у Волин¬ 

ській землі) Островець: а кн(А)зю Солтану... села... в зба- 
разском повЬте: Олєксинєц, Островєц (Луцьк, 1463 45 1, 
55); а к город(у) к Вишнівцю достали сА тьієсєла на имА: 
ОлєксинЬць, а Островець (Вишневець, 1482 45 І, 81). 
ФОРМИ: наз. одн. Островець, Островєц (1463 А5 І, 

55; 1482 45 І, 81). 
*ОСТРОВгЬ1 ч. (4) земельна ділянка, що розташована 

окремо від головного маєтку: я Любаргь Кгедеминовичь... 
записала єсми и даль село своє Рожьісче... зь... бобровими 
гоньї по Стьіру противь островов нашихь: Переделокь 
и Струги (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2); А коу томоу 

придаль єсми на тоую црквь островь мошноє (Перевали, 
1440 Р 142). 
ФОРМИ: род. одн. острова (1322 АрхЮЗР і/V1, 2); 

згаг одн. островь, островь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1440 Р 
142ї; род. мн. островов (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 

*ОСТРОВТ>2 ч. (3) (назва села у Львівській землі) 
Острів: А рггі Шт Ьііі злуігісгу... Рап Сгіззіоп г ОзіФго^а, 
\уоіе^осіа зигіотігзкі, Ьі^ега г Иіешіго^а (Краків, 1407 
АрхЮЗР 8/1, 4); а имають пана юрковьского люді из 
острова... дрьіва роубаті (б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: род. одн. ОзіЬгомга, острова (1407 АрхЮЗР 

8/1,4; 1424 Р 104). 
* ОСТРОВЬ див. *ОСТРОВЬЧ 
*ОСТРОГЬ ч. (16) (назва міста у Волинській землі) 

Острог: Паки же, снаднейшого ради отправованя хвальї 
Божое прьг церкви соборной, даємо надто подь Острогомь 
тому... отцу владьще... село наше Бусчу (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2); Писан воОстрозє (Острог, 1488 45 І, 88). 
ФОРМИ: род. одн. острога (1466 АЗ І, 60; 1487 45 І, 

85, 86); знад:, одн. Острогь (1396 АЗ І, 20); ор. одн. Остро- 
гомь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); місц. одн. вь (в) острозі, 
Острозі, Остроз(і), остроз(і) 6 (1427 Р 109; 1437 Р 137; 
1458 ОЖДМ; 1465 АЗ І, 57; 1466 А8 І, 62; 1481 ,45 ї, 78); 
вь (в, во, оув) Острозе, Остроз(є), Острозє, остроз(є) 5 
(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1463 АЗ І, 56; 1464 АЗ І, 57; 1466 
45 І, 61; 1488 45 І, 88). 

ОСТРОЖСКІЙ, ОСТРОЗСКИЙ, ОСТРОЗКИЙ, ОЗТРОЗ¬ 
КІЙ ч. (28) (особова назва): Сє яз кн(А;зь Василєн Федо¬ 
рович Острозский... теж запнсьіваю тую ц(є)рков на клаш- 
торь (б. м. н., 1443—1452 4 5 І, 39); Я князь Константьінь 
Ивановичь ОзтрозкІй... чиню знакомито... штожь придаль 
єсми... имінье Здетелу... на ... церковь... у Вилни (Вільна, 
1499 АСД VI, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. Острозский, Острозкнй 2 (1443—1452 

45 І, 39; 1491 45 І, 95); Острожскій 1 (1495 АЛМ 88); 
ОзтрозкІй 1 (1499 4СД VI, 2); ск. н. остроз. І (1498 ГВДОО); 
род. одн. Острозского, Острозкого (1448 4 5 І, 44; 1458 
ОЖДМ; 1463 45 І, 56; 1464 45 І, 57; 1487 45 І, 85; 1499 
45 І, 117); дав. одн. Острозскомоу, Острозкомоу, Остро- 
скомоу (1448 45 І, 44; 1463 45 І, 56; 1465 45 І, 57; 1406 
45 І, 60, 61; 1491 45 І, 96); ор. одн. Острозким (1487 4 5 
І, 85); наз. мн. Острозскн(н), острозкнн (1487 4 5 І, 86; 
1488 45 І, 88); род. мн. острозкнх (1488 45 1, 88); дав. мн. 
Острозскнм, острозкнм (1481 45 І, 77; 1487 45 І, 85; 1488 
45 1, 88); ор. мн. Острозкнмн (1487 45 І, 85). 
ОСТРОЗКЇЙ див. ОСТРОЗСКИЙ2. 
ОСТРОЗСКИЙ1 див. ОСТРОЖСКІЙ. 
ОСТРОЗСКИЙ2, ОСТРОЗКЇЙ, ОСТРОСКІЙ прикм. (9): 

Тьіе вси села... маеть держати господинь богомолець 
нашь Климентьій, владьгка Луцкий н Острозский (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); ино мьі... тую данину во всюмь 
ему и наступьннкомь, епископомь Луцкимь и Остроз- 
скимь, потвержаемь (Городно, 1498 АрхЮЗР їїVI, 3—4) 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Острозский, Остроскій, Острозкїи 

(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1449 АЛМ 8; 1463 45 І, 56; 1498 
АрхЮЗР 1/УІ, 1); місц. одн. ч. вь Острозскомь (1446 
АкЮЗР І, 18); род. одн. ж. острозское (1322 АрхЮЗР 
і/УІ, 2); місц. одн. ж. вь Острозской (1322 АрхЮЗР і/У1, 
3); дав. мн. Острозскимь (1498 АрхЮЗР 1/УІ, 4). 
Пор. *ОСТРОГЬ. 

*ОСТРОРОГЬ ч. (1) (назва міста у Польщі, пор. 
Озігог6§): Мьі... мнколан з михалова пань н староста 
краковскии судивон з остророга познанскин... слюбує- 
мьі... и записуємьі сА стєцку воєводь (Ланчиця, 1433 Р 
122—123). 
ФОРМИ: род. одн. остророга (1433 Р 122). 
*ОСТРОСКИИ див. ОСТРОЖСКІЙ. 
ОСТРОСКІЙ див. ОСТРОЗСКИЙ2. 
ОСТРЬІИ прикм. (1) гострий: про то жє которьін... не- 

приАтєль вашєн мл(с)ти и намь то бьі оусльїшаль ємоу... 
остоьш гвозООь поошєль бьі сквозє єго соГд)иє (б. М. Н-. 

1484-1486 ҐСПТЗ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. острьін (1484—1486 ГСПТЗ). 
ОСТРИГАТИ дієсл. недок. (1) (стч. озігіЬаіі, ста. озїгге- 

§ас) (кого в чім) оберігати (кого від чого): такьжє слю- 
буюмь имь острігати нхь во всомь, добру имь раду радити, 
нє одньїмь вєрємєнємь противь имь нє бьіти (Сучава. 1395 
Созі. II, 612). 
ФОРМИ: інф. острігати (1395 Созі. II, 612). 
Див. ще ОСТЄРЄГАТИ, ОСТЄРЄЧИ, СТЄРЄЧИї. 
*ОСТЬПЧАНИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): а мн такождере, єсми дали... монастирю 
нашему отМолдавица тую половина села — от Остьпчань,,, 
где бьіль Остапковь тьман(ь) (Сучава, 1473 ШКН 165). 
ФОРМИ: род. мн. Остьпчаиь (1473 ШКН 165). 
ОСТЬ!КОВИЧЬ див. ОСТИКОВИЧЬ. 
ОСОУДИТИ дієсл. док. (17) 1. (кого) визнати винним, 

засудити (8): про то мьі сказоуємь ажь которьін соу(д)я 
ко(г) нєисправєдливо осоуди(т)... то(т) имєє(т) на вьгшьшєє 
право о(т)озвать (XV ст. ВС 33 зв.); 

(що і без додатка) прийняти рішення, ухвалити, постано¬ 
вити (2): а при пєрвомь соуді бьіль па(н) васко тАптюко- 
внчь па(н) дробьішь... а ти доконали и осоудили па(н) 
хр(с)чєнь мартиновскьі па(н) ольдрихь мєдускьг (Галич, 
1401 Р 66); тогдьі на році... осудили єсмьг... ажє... кроль 



♦ОСОУЖАТИ — 100 — ОТВЄРГТИ СА 

влодиславь... ближши(и) єсть к тому місту к тьічину... 
нижли тьш пани Адвига (Медика,. 1404 Р 70); 

(що) розглянути справу в суді і ухвалити вирок (5): а 
є(с)ли же не могоуть всн(х) соудо(в) осоуднтн того днА 
тогдьі хочємь то(г)... аби дроугого днА соудь скончань 

тако(ж) полоуднА жєбьі кажьш (!) члвкь свою по воли 
оправиль жалобоу бєзь клопотоу (XV ст. ВС 13); и міл 
оусудившє (!) н оуправившє с нашими зємлАньї што же 
бьіли судьі и оставили єсмьі облазничі при томь дворищи 
пьісковича што на гугни (Зудечів, 1411 Р 79). 

2. (ще, чого) позбавити права власності (на що) (2): 
Соуть нєкоторьі(и) што(ж) имаю(т) имєнья на (до)лгьіи 

ча(с) пожївана а оу коро(т)комоу часоу страви(т) зь стго 
имоуть розбивать мьі оуставлАємь на такихь и(ж) имають 
всє(г) имєнїя своєго осоужєнї бьіти (XV ст. ВС 24 зв.). 
ФОРМИ: інф. осоуднти 1 (XV ст. ВС 13); осоуди(т) 

(XV ст. ВС 12 зв.); перф. 1 ос. мн.осудили єемн (1404 Р 70); 
З ос. мн. осоуднлн (1401 Р 66); майб. З ос. одн. осоудить 
1 (XV ст. ВС 22 зв.); осоуди(т) 1 (XV ст. ВС 33 зв.); діє- 
присл. перед. ! оусудившє (1411 Р 79); інф. пас. бмти осоу- 
жєньї 1 (XV ст. ВС 25 зв.); бмти... осоу(жє)н(н) 1 (XV ст. 
ВС 25 зв.); осоужєнї бьіти 1 (XV ст. ВС 24 зв.); бнтн осоу- 
жєнь 1 (XV ст. ВС 24); бить осоужєнь 1 (XV ст. ВС ЗО); 
теп. пас. З ос. одн. ч. осоужєнь (XV ст. ВС 23); майб. пас. 
З ос. одн. блдє(т) осажєнь, боудє(т) осоужєнь 2 (XV ст. ВС 
17 зв., 26); бддєть... осоужєнь 1 (XV ст. ВС 17); дієприкм. 
пас. мин. наз. одн. ч. осоужєнь (XV ст. ВС 23); паз. мн. ж. 
осажєнм (XV ст. ВС 22). 
Див. ще *ОСОУЖАТИ, СОУДИТИ, *СУЖИВАТИ. 
*ОСОУЖАТИ дієсл. недок. (6) 1. (кого на що) визна¬ 

вати винним, засуджувати (кого за що) (3): жалова(л) 
ди(к) (!) иа 0а(л)ка и(ж)... прїшє(д)ши фа(л)ко и загасиль 
свєчю а в томь то загашеній дика (!) нє вєда(л) кто оуранїль 
0а(л)ко позна(л) ижє свєчи погаси(л) а вражєнїя запрє(л) 
хто би є(г) оурази(л) мьі по(д)лоугь прїсАги идїкови осоу- 
жаємь ©а(л)ко вїноватого иа тоу раноу (XV ст. ВС 27); 

(що) приймати рішення, ухвалювати, постановляти (1): 
тогдьі на році... осудили єсмьі и осужАємь ажє... кроль 
влодиславь... ближши (и) єсть к тому місту к тичину... ннж- 
лн тьіи панн Адвига (Медика, 1404 Р 70); 

(кому що) присуджувати (1): а ми то єму осужАє(м) а 
панАмь Адвнзі и алжбітє вєчноє молчАннє чииимьі (Ме¬ 
дика, 1404 Р 70). 

2. (кому що) позбавляти права власності (кого на що) 
(1): а нє хотА(т) лї то(г)о оучннїть тогди тоє имєнїє мн нмь 
осоужаємь а прїлоучаемь кролєви нашємоу навєкьі вєч- 
ньін (XV ст. ВС 12). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. осоужаємь 4 (XV ст. ВС 12, 27, 

29 зв.); осужмємь, осужле(м) 2 (1404 Р 70). 
Див. ще ОСОУДИТИ, СОУДИТИ, *СУЖИВАТИ. 
"ОСОУЖЄНИЄ с. (5) і. засуд, вирок (2): Пєтрь жало- 

ва(л) на соу(д)ю и(ж) нєисправєдлнвє єго соудиль а тамь 
на соуді єго не нагониль мьі таки осоужєни (!) нє нагонє- 
иьі сказоуємь ми правдиве а пєтра сказоуєми оу вина 
которая(ж) пїсана о соу(д)яхь (XV ст. ВС 23); 
наречи о с о у ж є н ї ю (2) див. НАРЄЧИ. 
2. судове рішення, постанова (і): н на болшю кріпость 

нашєго осужєниА помочноє взАли єсмьі оу кролА (Медика, 
1404 Я 70). 
ФіжМИ: род. одн. осоужєнїя, осужєни/й (XV ст. ВС 

27 зв.; 1404 Р 70); дав. одн. осоужєнїю (XV ст. ВС 8, ЗО); 
знах. одн. ! осоужєнн (XV ст. ВС 23). 
Пор. ОСОУДИТИ. 
* ОС УЖАТИ див. *ОСОУЖАТИ. 
1 ОСЩЄННОМ <ОСВАЩЄННОМ> див. *ОСВАЩЄННЬІИ. 
*ОСЬіМЬ ДЄСАТЬ див. ОСМЬДЕСЯТЬ. 
*ОСЬМЬІИ див. *ОСМЬ1И. 
*ОСгЙДОКЬ ч. (1) церковний доход у вигляді податі 

за право оселення: Я, княгннн Семеновая, Ульяна Кобрин- 

ская, и сь сьіномь своимь... жаловали есьмо и дали слузі 
нашому на имя Іуді... церковь... зо всими доходи... и сь 
осідками, н сь роспусти, якожь то десятиннику Богдану 
(Кобринь, 1465 АкВАК НІ, 4). 
ФОРМИ: ор. мн. осідками (1465 АкВАК III» 4). 
ОСАСТИ див. ОСЄСТИ. 
*ОСЯЦИТИ див. ОСОУДИТИ. 
ОТ див. ОТЬ1. 
ОТА ч. (4) (особова назва, сен. ОИо) Отто: А на то послусн 

пань староста рускоі зємли ота пилєцкии воєвода цти- 
борь писарь яшко (Перемишль, 1359 Р 10); А вьііздиль 
ту землю ходорь чєолчи(ч)... о(т) пана отьі старости (Львів, 
1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. ота (1359 Р 10; 1368 Р 16); род. одн. 

отьі (1370 Р 18). 
*ОТАМОНЬ див. ВАТАМАНЬ. 
! ОТАР див. ХОТАРЬ. 
*ОТБАТИ дієсл. док. (4) (зробити що) (турбуватися, 

піклуватися) подбати (про що) (3): а єстьлї жь замє(ш)кає(т) 
алюбо нє о(т)баєть за пА(т)на(д)цє(т) годовь того освє- 
чєнїя оучинить тогдьі тое дЬди(ч)ство ИЗГИНАЛО (XV ст. 
ВС 21); 
нє о т б а ю ч и (на що) (1) незважаючи: мьі оустав¬ 

лАємь такий моужь имєє(т)ли пєнєзи братія (!) любо по- 
роукоу оу ти(х) пінєзєхь... мьі то все о(т)зиваємь а ни 
во што оборочаємь, але тии дівкьі маю(т) своє оузА(т) не 
о(т)баючи на о(т)мо(л)воу моужа своєго алі имієть моць 
отчиноу свою прода(т) (XV ст. СЯ 41—41 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. !о(т)бьіла (XV ст. ВС 21); 

майб. З ос. одн. о(т)баєть (XV ст. ВС 21); дієприсл. одноч. 
о(т)баючи (XV ст. ВС 11 зв.; СЯ 41 зв.). 
Див. ще *ДБАТИ. 
*ОТБЬІВАТИ1^д/єсл. недок. (1) (що) (замок) зламува¬ 

ти: а коли пань Пєтрь ізлиль (і) по тимь нмінямь, тогди 
намістникь мой не жаловаль на пана Петра, ижьбьі онь 
печати рваль або замки отбиваль (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. нжьби... отбиваль 

(1498 АЛМ 163). 
*0ТБЬІВАТИ2 дієсл. недок. (2) (чим) відбуватися, 

відмагатися, відмовлятися (від чого) (І): Знамєнїто намь 
єсть ис права цєсарьско(м) (!) и(ж) пожєгьци имають злою 

емртїю гиноуть а бддоуть лї наидєни... нє имають збьіть- 
коу а тєжь частокро(т) биваєть имь пособа алюбо правомь 
немецькимь о(т)биваю(т) жє нє бивають казнєньї ми оуста¬ 
влАємь... где боудє(т) (!) знаидєни... имають бмти по(л)- 
скнмь правомь осоу(жє)н(и) (XV ст. ВС 25 зв.); 
нє отбмвати ч т н (1) не шанувати честі: Прїго- 

жаєтсА частокро(т) и(ж) из наши(х) зємлА(н) нє о(т)бьі- 
ваю(т) своєи чтн... а оу на(ш) у вєлїкн гнівь оупадаю(т) 
(XV ст. ВС 28—28 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. о(т)бмваю(т) (XV ст. ВС 25 зв., 

28). 
Див. ще *ОТБЬІТЬ. 
! ОТБЬІЛА (ОТБАЛА) див. *ОТБАТИ. 
*ОТБЬІТЬ дієсл. док■ (1) (чим) звільнитися, очиститися 

(від чого): Кто бддє(т) нєко(т)рии добрьі члвкь на соу(д) 
позвань о кгвалть тогди имєєть пово(д) на него досвє(т)- 
чить або то(т) добрьш имєє(т) самь своєю прїсАгою об¬ 
бить (XV ст. ВС 18). 
ФинМИ: інф. о(т)бьіть (XV ст. ВС 18) 
Див. ще *ОТБЬІВАТИ 2. 
! ОТВАЛАТ (ОТВОЛАТ) див. *ОТВОЛАТИ. 
! ОТВАРЄНЬІ (ОТВОРЄНЬІ) див. *ОТВОРЄНЬІИ. 
*ОТВЄРГТИ СА дієсл. док. (1) (від кого) відректися: кто 

би ємоу о(т)нАль... таковїи да єсть подобєнь всакомоу 
о(т) мєтникоу што сА о(т) бга о(т)вєргли (б. м. н., бл. 1400 
Собі. І, 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. са... о(т)вєргли (бл. 1400 Сові. 

1.27). 
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♦ОТВЄТ див. ♦ОТВ'ЬТЬ. 
♦ОТВОДИТИ дієсл. недок. (2) 1. (що від чого) відділя¬ 

ти, відмежовувати (1): а на(м) тоє зємли о(т) пр(с)то(и) бци 
не о(т)води(ти) ани знамєни своє ни плє(ч) (!) нє води (ти) 
(б. м. н., 1498 ЧІАФ). 

2. (чого) (у якійсь справі) добиватися сприятливого рі¬ 
шення суду (1): Частокро(т) прїгожаєтсА и(ж) нєкоторьіи 
за свои... (пошкоджено.— Прим. ред.) плємєнємь алюбо 
заслоугами прнходАть моцью на сл(д) а сїлою права о(т)- 
водАть про то прїказоуємь мьі абьі того далА нє било (XV 
ст. ВС 15). 
ФОРМИ: інф. о(т)води(тн) (1498 Ч1АФ)\ теп. З ос. мн. 

о(т)вод/йть (XV ст. ВС 15). 
*ОТВОДИТЬ СА дієсл. недок. (1) (стп. офуосігіс зі$) 

(чим) відводити обвинувачення: Частокро(т) прїгожалосА 
ижь два алюбо чєтьіри обажєньг о моужєбоиство... мьі о(т}- 
кладаємь тин прїсАгьі а оуставлАємь и(ж) толко оди(н) 
имєєть бьіти осоужєиь а дроузїи имєют сА добрьімь свїдє- 
чєство(м) о(т)водить (XV ст. ВС 24). 
ФОРМИ: інф. са... о(т)водить (XV ст. ВС 24). 
♦ОТВОЛАТИ дієсл. док. (1) (стч. осіуоіаіі, стп. осіию- 

Іас) (що) скасувати, анулювати: на конци чєтвєртаго лєта 
ть(и) юрєи прїнєсь тьш пєнАзи да хотє(л) заплатіть то(т) 
фра(н)цикь и скаль какь бьг торгь о(т)валА(т) (!) коли (ж) 
ємоу оу тьі(х) лєтє(х) заплата сА нє стала (XV ст. ВС 21 
зв.— 22). 
ФОРМИ: інф. ! о(т)вал/й(т) (XV ст. ВС 22). 
♦ОТВОЛОКА ж. (3) зволікання, відволікання: пак ли 

нє имЬємь єму заплатити на тоть днь яко ту вьіпнсано тог- 

ДЦ МЬІ В то(т) ДНЬ бєзь НИКОТОрЬіе 0(т)ВОЛОКЬ1 ИМаєМТ) єму 
дати нашь городь снАти(н) (б. м. н., 1411 Р 77); мьі михаль 
бучацкьіи... и кола судья галиикьіи... вьізнавамьі... ижь 
поидегь к(то) за своімь злодіемь горАчи(м) пьіто(м)... а 
которого чоло(вік)а обвини(т) злодЬА своєго оу (селі) 
тогдьі право єму маєт(ь бьіти) (трє)тии дн(с)ь (!) по єго 
оуі(х)а(ньі> (оу сє)ло бє(з) о(т)волокьі (Галич, 1435 Р 
134). 
ФОРМИ: род. одн. о(т)волоки (1411 Р 77; !435 Р 134). 
ОТВОРЄНО, ОТВОРЄННО присл. (2) відкрито, непри¬ 

ховано: А також коупнєм от зємлАх прєрєчєнаго крол-Ь 
єго милости полского и великого кнАзА литовского вєздє 
по нашєи зємли молдавскои да єст им слободно и добро- 
волно и отворєно ходити и торговати (Гирлов, 1499 ВИ II, 
424). 

♦ОТВОРЄНЬІИ прикм. (2) І. відкритий, доступний (1): 
частокро(т) потрєбоують с тьі(х) кни(г) правєдньі(х) спись- 
ковь а прото(ж) соудь колнжь хотА оузрн(т) ча(с) по(до)- 
бнни имєєть дать вола(т) слоужєбнїкомь явне... на коємь 

Містл оу такьіи днь книги правьіи положєни о(т)варєни (!) 
(XV ст. СЯ 43). 

2. (?) (1): а то слоуши(т) (!) на ка(ж)до(г) рьіцєрьска(г) 

члвка... абьі ка(ж)днн по(д)лоугь великості имєнїя своєго 
бьі(л) гото(в) кь слоу(ж)бі зємьскои на валкоу о(т)ворєнои 
(XV ст. ВС 34 зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. о(т)ворєнои (XV ст. ВС 34 зв.); 

паз. мн. ж. ! о(т)варенм (XV ст. СЯ 43). 
*ОТВОРИТИ дієсл. док. (8) (без додатка) (зробити 

доступним, вільним для кого-небудь) відкрити: а вьі прїи- 
дЬтє к на(м) и до нашєи зємли сь усими своими торговліми 
В товаро(м), не боАчи сі ни о(т) котории шкодьі, зану(ж) 
«(ст) ва(м) нашА зємлА отворєна (Баків, 1447 Сові. II, 732); 
И також слюбьгл нам наиясніишїн Янь Олбрахть... естли 
би СІ ПрИГОДИЛО... нж би МЬІ от нікоторого нєпрі’ятєлі 
моцнєго... та вьидемо не нашєи зємли... тогди нх милости 
зємли да соут отворєни нам (Гирлов, 1499 ВО її, 421—422). 
ФОРМИ: інф. пас. бьгги отворєнм (1449 Сок. її, 747); 

теп. пас. З ос. одн. ж, е(ст)... отворєна (1447 Сові. II, 732); 

З ос. мн. отворєньї 1 (1457 Сові. II, 811); отворєна І (1457 
Сові. II, 811); нак. сп. пас. З ос. одн. ж. дає(ст)... о(т)ворє- 
на (1496 ПСВВ 192 зв,); 3 ос. мн. дасоут отворєни (1499 
ВО II, 422). 
ОТ В'ЬКА присл. (21) одвіку, споконвіку: а хотарь 

томоу село у... по старомоу хотарю о(т) вьсіхь сторонь 
коуда о(т) віка оживали (Сучава, 1427 Сові. І, 196); то 
щоби ємоу оурикь и сь вьсімь доходомь и сь оусими стари¬ 
ми хотарьі, куда от кіка (!) оживали (Коломия, 1448 Сові. 
II, 305); па(к) кто сі покоуси(т) пороушити того... нашєго 
ДаанїА и потвьрж(д)єнїА, таковїи да єсть проклА(т)... о(т) 

вьсА(х) стьі(х), ижє о(т) віка боу угодивши(х) (Ясси, 
1500 Сові. 8. 231). 
Див. ще *ВГ£КЬ, З ВЄКОМ, З В'ЬКА, ЗО ВЄКОВ, ИЗ 

вєковь, ИЗ В'ЙКА, ИЗ ВИКУ, ИЗЬ ВИКИ, 8\УУКИ. 
♦ОТВ'ЬТЬ ж. (3) О дати отвіть див. ДАТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. отвіть 2 (1476 ВО І, 216, 217); от- 

вєг І (1499 ВО II, 156). 
ОТГАНЯТИ дієсл. недок. (1) (кого від чого) відганяти, 

проганяти: Тне вси села... маеть держати господинь бого¬ 
молець нашь Клнментьій... а соблазни творясчихь нз- 
верзати, церкви освесчати... никакоже паче благослсвеия 
его церкви созиждати, нлн самовласте разорнти, илн... 
свесченьннковь оть него благословеннихь оть церкви 
отганяти... но во всемь ему... повиноватись (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1Л/І, 3). 
ФОРМИ: інф. отганяти (1322 АрхЮЗР МЯІЧ 3). 
! ОТГРАНЄНО (ОТГРАНИЧЄНО) див. *ОТГРАНИ- 

ЧИТИ. 
*ОТГРАНИЧИТИ дієсл. док> (1) (що) відмежувати, 

відрізати: а на другу сторону тоєжь дороги — доуброва 
н лєсьі ничого тоє зємли от Манева нє отошло ани отгра- 
н(ич)єно (б ориг. отгранєно— Прим. вид.) (Манів, 1478 
А8 1, 76). 
ФОРМИ: предик. пас. дієприкм. І отгранєно (1478 АЗ 

I. 76). 
*ОТДАВАТИ дієсл. недок. (4) ОзамУжь отда- 

в а т и (1) див. ЗАМОУЖЬ; повннность (отда- 
в а т н) (1) див. *ПОВИННОСТЬ 1;сл оужбоу от* 
давати (1) див. СЛОУЖБА 2; оуслоуги отда- 
в а т и (1) див. *ОУСЛОУГА. 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. ! о(т)дає(м) (1459 Р 171); 3 ос. 

мн. о(т)дають (1459 Р 172); перф. З ос. одн. ж. от давала 
(1494 РИБ 560); 3 ос. мн. о(т)давали (1459 Р 172). 
Див. ще ОТДАТИ, * ПОДАВАТИ3, ПООДДАВАТИ. 
*ОТДАВНА присл. (1) віддавна, здавна, з давніх ча¬ 

сів: Ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали 
єсми свАтомоу нашємоу монастироу от Хомора... єд(ноу) 
планиноу... щ(о> жє от (д)авна била их тота планина (Су¬ 
чава, 1475 ВО 1, 203). 
Див. ще ЗДАВНА, ИЗДАВНА, ИЗДАВНО. 
^ОТДАЛИТИ див. ОТДАЛ'бТИ. 
ОТДАЛИТИ СІЇ дієсл. док. (1) (від чого) відмовитися: 

Тьімжє обичаєм и ми оудилалн, нє хотічи, ми и землі 
наша, отдалити сі от повинности и подданости прєдковь 
наших (Коломия, 1485 ВО II, 371). 
ФОРМИ: інф. отдалити сі (1485 ВО II, 371). 
Див. и^е*ОТДАЛАТИ СА. 
ОТДАЛИТИ дієсл. док. (8) 1. (що і без додатка) відлу¬ 

чити, відокремити, відірвати (що від чого) (4): прото(ж), 
ми... схюбоує(м) (!)... ижь ні имєє(м), а ни хочє(м) жа(д)- 
ни(х) зємль, а ни панствь зємль молдавски(х), прє(з) волі 
и призволіньА прєрєчєного господарА, казимира, королА 
полского и єго короуни о(т)далнтн (Хотин, 1448 Сові. 
II, 733—734); Тиж нє имамо ани хочем никоторьіх зємль, 
алнбо панствь... прАз воли... пана нашєго королі и Ко¬ 
роуни єго... отдалітн (Сучава, 1462 ВО її, 284). 

2. (кого від чого) віддалити, усунути (1): але имаєть 
пань дєтрихь стати оу королА єго мил©сти... аби алєк- 
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сандра и маткоу єго от граннци отдалили ись оусими єго 
Слоугами (Сучава, 1449 Созі. II, 746). 

3. (кого від чого) (позбавити права на що) відсторонити 
(3): коли дє(д) и(х) сємє(н) площєвнчь... казаль з доухов- 
ницьі своєе ді(л)ницоу о(т)ца єго иванову вьігладнти во(н) 
и па(н) ива(н) вАжєви(ч) длА дє(н) того свєдє(ц)ства о(т)- 
дали(л) бьі(л) о(т)ца єго о(т) о(т)чьіньі (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: інф. о(т)далити (1448 Созі. 11, 734); пперф. 

З ос. одн. ч. о(т)дали(л) бьі(л) (1495 ВК)\ майб- 1 ос. мн. 
хочем... отдаліти (1462 ВИ II, 284); баж.-ум. сп. З ос. мн. 
аби... отдалили (1449 Созі. II, 746); баж.-ум. сп. пас. З 
ос. мн. би... били о(т)далєии 1 (1448 Созі. II, 734); би бил 
(І)... отдалєнньї 1 (1462 ££) II, 284); предик. пас. дієприкм. 
о(т)далєно (1495 ВК)- 
Див. ще *ОТДАЛЯТИ. 
*ОТДАЛЯТИ дієсл. недок. (1) (кого від чого) (позбав¬ 

ляти права на що) відстороняти: И тими рази здесе меща- 
не бьіли вь нась и били намь чоломь, абьіхмо ихь не отда- 
ляли огь тьіхь корчомь (Радомль, 1487 РИБ 227). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. І ос. мн. абихмо... отдаляли (1487 

РИБ 227). 
Див. ще ОТДАЛ'6 ТИ 3. 
*ОТДАЛАТИ СА дієсл. недок. (1) (від чого) відмовля¬ 

тися: а от того то иміньА отдалАю(с)А сам и жона моА и 
діти мои и вси ближни мои (Володимир, 1470 А5 І, 65). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. отдалм:о<с)/?к (1470 АЗ І, 65). 
Див. ще ОТДАЛИТИ С'К. 
ОТДАТИ, ОТІ»ДАТИ дієсл. док. (50) 1. (кому що) (відсту¬ 

пити, передати) дати, віддати, подарувати (40): волєнь 
пань ганько продати волєнь о(т)дати волєнь самь держати 
(Львів, 1368 Р 15); волєнь продати волєнь замінити, во¬ 
лєнь кому о(т)дати (Перемишль, 1391 Р 45); а ту діднину 

пань (!) кола вольнь продати... нли тунь о(т)дати (Галич, 
1409 Р 74); волни во всих тьіх нмєнАх кому отдати, про¬ 
дати и промєнити: пан Калєник и єго ближиьіи (Київ, 
1437 АЗ І, 34); и на своєи сьмрьти комоу сава о(т)дасть, 
томоу да боудє(т) (Дольний Торг, 1443 Созі. II, 185); и во- 
лєн он продати, отдати (Острог, 1464 АЗ І, 57); Волєн Его 
Мнлость... то продати, отдати (Друцьк, 1492 А$ III, 24): 
Волєнь онь то отдати, и продати (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2, 59); 

(кому що) (дати в чие-небудь розпорядження) віддати, 
вручити (1): и бори(с) рє(к) коли(м) сА з глібомь зьє(д)- 
на(л) то(г)дьі тьіи записьі глібу о(т)да(л) (Вільна, 1495 
ВМЗД). 

2. (кому що) (повернути) віддати (7): а онн имають 
держати так(о) долго доколА имо тьіхо д тисАчи рубли ис- 
полна нє о(т)дамьі (Луцьк, 1388 Р 37); а не вхочєт сєдити 
на вдовим столцьі, тогдьі Д'Ьти мои мают пєнєзи єй отдати 
(Кобринь, 1454 АЗ III, 10); а блдоуть ли тьі(и) рєчи оу 
мєньшн(х) пєнєзА(х) проданьї тогдьі имєєть засА о(т)дати 
до(л)жнїкоу (XV ст. ВС 18); а чого есмьі сестреницамь 
своимь не отдаль нхь скарбу, тое и тепере (!) у мене єсть; 
хочу имь отдати, нехай собе поділять (Вільна, 1498 АЛМ 
163). 

3. (що) (про данину, податок і т. ін.) заплатити (1): 
коли оусхотя(т) о(т) нє(г) про(ч) поити, ка(к) в зє(м)ли обьі- 
чаи єсть, вьіхо(д) о(т)да(в)ши волно ємоу поити гді хочє(т) 
(Луцьк, 1490 Пам.)\ 

() отдати за жон у (1) видати замуж, віддати: 
отдал есми по Божой воли а по моей любьви дочку мою 
Марину за пана Пашка Посяговецкого ему за жону и по¬ 
ступи л есми ему у віне... именейцо моє Лопавши (Хрін- 
ники, 1472 АрхїОЗР 8/їІІ, 2—3). 
ФОРМИ: інф. отдати, отьдати, о(т)дати 36 (1368 Р 15; 

1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1391 Р 45; 1410 АкВАК XI, 5; 1424 Р 
100; 1433 Р 119; п. 1445 АкЮЗР І, 18; 1451 Р 159; 1475 
А$ І, 72; 1487 А$ І, 241; 1500 АЛМ вип. 2, 59 і т. ін.); 
обсіаіі 1 (1407 АрхЮЗР 8/1. 4); перф. / ос. одн. ч. отдал 

есми 1 (1472 АрхЮЗР 8/111, 2); есмьі... отдаль 1 (1498 АЛМ 
163); о(т)да(л) 1 (1495 ВМЗД); 3 ос. одн. о(т)даль (1369 
ПСЧК)\ 1 ос. мн. оддали есмьі (1408 АкЮЗР І, 6); майб. 
I ос. одн. хочу... отдати (1498 АЛМ 163); 3 ос. одн. о(т)дасть 
(1443 С05/. II, 185); 1 ос. мн. о(т)дамьі (1388 Р 37); майб. 
II 3 ос. одн. будєт... отдал (1499 АЗ І, 118); діеприсл. перед. 
отдавши, о(т)да(в)ши (1472 АрхЮЗР 8/111, 3; 1490 Пам.)\ 
теп. пас. З ос. мн. отдаиьі (1493 АЛРГ 73); предик. пас. 
дієприкм. отдано (1499 АЗ І, ! 18). 
Див. ще ДАВАТИ 1, ДАТИ 1, 2, *ОТДАВАТИ, * ПО¬ 

ДАВАТИ 3, ПООДЦАВАТИ, ОУЗДАТИ. 
*ОТДЄЛИТИ див. *ОТД*ЛИТИ. 
*ОТД^ЛИТИ дієсл. док. (7) (кого від кого, від кого) 

(виділити частину із спільного господарства, маєтку і 
т. ін.) відділити, відокремити: о(т)ділили вольчка о(т) 
себе дали ему село оу тєрєбовльскии волости (Вишня, 

1393 Р 52); О сноу которьіи нє о(т)дєлєнь о(т) оца (XV ст. 
ВС 8); Я пан Янько Чаплич промєнїл єсми кн(А)з(ю> 
Иваноу Василєвич(у) Остроскомоу село своє Голчє, от- 
чиноу свою правоую отділєноую от моєі браті (Острог, 
1466 АЗ І, 60). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. о(т)ділили (1393 Р 52); теп. 

пас, 3 ос, одн. ч. отдєлєнь 1 (XV ст. ВС 8); о(т)ділєнь 1 
(XV ст. ВС ЗО зв.); майб. пас. З ос. одн. ч. боуді(т)... о(т)- 
ді(л)нь (XV ст. ВС ЗО зв.); дієприкм. пас. мин. знах. одн. 
ж. отділєноую (! 465 А5 І, 57; 1466 А5 І, 60, 61). 
ОТЄХАТИ дієсл. док. (3) (що) об’їздивши якусь терито¬ 

рію, визначити її межі: а хочу єму границу отєхати и вка¬ 
зати (Острог, 1464 АЗ І, 57); и о колко зємли оне с паном 
Янчинским спор мели, и я есми того половину отехал и 
грань перьвую есми зарубал в дубі (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 119—120). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. есми... отехал 1 (1498 

АрхЮЗР 8/ІУ, 119); отехаль 1 (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); 
майб. І ос. одн. хочу... отєхати (1464 АЗ І, 57). 
Див. ще*ВИЇЗДИТИ, *ЗА'ЙХАТИ, ОБЬИХАТИ, *ОБЬ- 

'йЗДИТИ, *РОЗЕЖЧАТИ, РОЗТ/ЙХАТИ, ♦ОУ'ЙХАТИ. 
отець, отець, ОТЄЦ ч. (480) 1. рідний батько (342): 

купиль пань пєтрашь дідицтво в аньньї радивоиьковоі 

діднину єє... што по нюи онь даль (Перемншль, 1359 Р 
10); мьі великий кн(А)зь Витовт чиним знаємо... нж за¬ 
писуєм... кн(А)зю Федору Даиилевичу Острогь, как и 
отєц єго дер жаль (Луцьк, 1396 АЗ І, 20); и тако яко наши 
предкове записали сА... и о(т)ць нашь, алєксандрь воєво¬ 
да, имаємьі ємоу вірии бьіти и послушнм (Сучава, 1433 
Созі. II, 652); Сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч).., покло¬ 

ни хом сА оца своє(г) гробоу (Київ, 1446 Р 154); И онь 
имаєть держати тьіі дві ділници мои... какь дідь мой и 
от(є)ць мой иміли (Добучини, 1487 АЗ І, 239); и они по- 
вєдали пєрє(д) нами што жь какь они новгородокь дєрь- 
жали оть о(т)ца нашого и тогдьі любьчо к новоугоро(д)ку 
слоушало (Вільна, 1499 ВФ). 

2. (той, хто користується повагою, як батько і піклу¬ 
ється про кого) батько, отець, опікун (9): а за нась и чада 
наша Господа Бога молити... вкупе зь сьіньклитомь на- 
шимь, во первьіхь яко пастьірь и отець нашь (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР іЛ/Т 3); а що єсмо иміли листьі записани 
о(т) нашєго господарА, о(т) королА... противь нашєго 
брата старшєго, илїАша воєводьі, що єсть на(м) яко нашь 

оць... такь на(м) загьібли по купчичєвоу смєрти, нє можє(м) 
и(х) найти (Бирлад, 1435 Созі II, 679); и ти(ж) слюби(л) 

на(м) мльї отець, па(н) мужило, бьіти ка(ж)дому нашмоу 
(б ориг. нєшмоу— Прим, вид.) нєпрятєлю нєпрїатє(л) 
(Сучава. 1457 Созі. II, 810) 

3. (лише у множині) предки (3): какь отць нашь какь 

оци ваши бьіли за одно... а мьі такожє хочємь с вами бити 
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(б. м. н., 1392—1393 РФВ 171); А то дали єсмо оу до(м) 
стій тр(о)ци на пАма(т) (так.— Прим, вид.) родитєлє(м) 
ншимь сь тцо(м) (!) праоце(м) (Київ. 1459 Р 174). 

4. (титул служителів культу) отець (31): И на то есми 
даль господи ну отцу владьіце сию грамоту мою (Луцьк, 
1322 ЛрхЮЗР І/VI, 3); А при томь бьіль господинь отець 
нашь, владьїка Володимерскій и Берестейскій Васьянь 
(Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); Сє азь... ан(д)рє(и) влади- 
иирови(ч)... сь своєю ж єною и сь своими дітками.,. бл(с)ви- 

ли сА єсмьі оу оца нашєго архиман(д)рита никольї (Київ, 
1446 Р 154); На которого соимоу кончанїє и діланїє... 
наоучтАвіишїи оу бозА отець кнізь Григориє... свАтои 
цєрквє Илвовскои архиєпископь, и також вєлєможньї па¬ 
нове... соуть сосланьї и налицєньї (під Хотином, 1467 БО II, 
297); А при том моємь записном листу бьіл: от(є)ць нашь 
Дамїань вл(а)д(ьі)ка володимирскїй (Добучини, 1487 АЗ 
І, 239); А при томь бьіли свідоки... отець нашь, князь 
Матей, бискупь Виленскій, князь Андрей Володимеровичь 

(Вільна, 1492 АЛМ 31); Гноу и оцоу нашємоу виларєтоу 
архимандритоу пєчєрскомоу (б. м. н., 1498 ЧІАФ); отець 
доуховньїй (І) (наставник у питаннях віри) духовний 
отець: А сет ми Стефань воєвода... вьізнавамьі... ажє ми 
и слюбоуємь и слюбили есми, ис нашимь отцемь доухов- 
ньімь митрополитомь и сь оусимь доуховєнствомь... наи- 
милосгивіишємоу Казимирові... королеві полскомоу... 
абнхомь мьі их милости верни и подьдани били на вєки 
(Сучава, 1468 БО П, 300—301). 

5. (звичайно в множині) (тлумачі християнського 
вчення) отці (50): а кто пороуш(ить та)ковьі да єсть про- 

клєть... о(т) тиї стьі(х) о(т)ць никєискьі(х) (б. м. н., 1400 
Сові. І, 37); да будеть на немь клятва святьіхь триста и 
осмнадесять отець иже вь Никеи (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 
і/У1, 8); па(к) кто сі покоуси(т) пороушити того... нашєго 

даанїА... таковїи да єсть проклА(т)... о(т) стьі(х) тиї о(т)ць, 
иже вь никєи (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 

6. (в християнській релігії перша особа святої тройці) 
бог отець (42): Во имя отца и сьіна и свАтого духа амин 

(Судомир, 1361 АСІ 6); В о имА от(т)цА (!) и сна и стго 

дха... аминь (Львів, 1370 Р 18); Во имА оцА и сна и с(с)вго 

(!) дха (Галич, _1401_Р 65); Вь нмА оца и сна и стго дха 
(Київ, 1446 Р 154); Во ймя святьіе единосущньїе и нерозди- 
лимьіе Тройцн Отца и Сьіна и Светого Духа (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2); Вь имі отца и енна и свАтого 
доуха, троице свАтаа н єдиносьщнаа и нєраздєлимаа (Су¬ 
чава, 1491 ВО І, 451); отець небеснні (1) бог, 

отець небесний: ке оубоися малая (!) моє стада (!) блгоиз- 

воли бо оц мои небесньїі (б. м. н., поч. XV ст. ОБРИ 141). 
7. (епітет папи римського) отець (1): Теі робІиЬ и-зіалу 

рарегзкісЬ \уо ігпіа злуіаіоЬо оіса пазгоНо, Нгогпе ргіка- 
ги]еш, аЬу... \у рапзЬуе пазгош... оЬ\Апепу... ша]еГ Ьуіі 
розшеісгоп ігета скгезіДапу (Луцьк, 1388 £РЬ 107). 
ФОРМИ: наз. одн. отець, о(т)ць, от(є)ць, отєц, от(є)ц, 

о(тє)ц, оц 46 (1322 АрхЮЗР іЛ/І, 3; 1396 АЗ І, 20; поч. 
XV ст. ОБРИ 141; 1435 Сові. II, 687; 1443—1452 АЗ І, 
39; 1457 Сові. II, 810; 1487 АЗ І, 86; 1492 АЛМ 31; 1495 

РИБ 602; 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); отець, оць, отць, о(т)ць, 
отць, от(є)ць 39 (1359 Р 10; 1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1392—1393 
РФВ 171; 1400 Сові. II, 619; 1429 Сові. І, 290; 1443 Сові. 
її, 160; 1451 ДГШX; 146! АЗ ї, 54; 1490 Сові. 3. 140; 1499 
ВО II, 144 і т. ін.); отє(ц) 2 (1496 ОПВВД; 1499 ВФ); род. 

одн. отца, о(т)ца, оца, отьца 131 (1359 Р 10; 1376 Р 22; 1391 
Р 45; 1413 Р 82; 1426 Сові. II, 182; 1443 Сові. II, 160; 1451 
ДГШХ] 1462 ВО 1,70; 1487 АЗ І, 86; 1499 ВФ і т. ін.);отца, 

отць, о(т)ца, оцм, о(т)ці, ! от(т)ца, оц* 22 (1370 Р 18; 1375 
Р 20; 1394 Р 54; 1403 ДГАА\ 1424 Р 106; 1430 Р 115; 1439 
Сові. II, 712; 1447 Сові. її, 288; 1456 Сові. II, 788; 1473 ВО 
I, 186 і т. ін.); оісга 1 (1413 СА 48); зам. місц. при о(т)ці 

нашєго 1 (1448 Сові. II, 741); при оці нашєго 1 (1455 Сові. 

II, 772); дав. одн. отцу, оцоу, оцу, отьцоу, отьцоу, о(т)цоу 
28 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1411 Сові. І, 84; 1422 ДГОБ\ 
1434 463; 1436 ВАМ 29; 1448 Сові. її, 305; 1453 
Сові. II, 458; 1487 А5 І, 86; 1493 АЛРГ 56; 1499 ВФ і 

т. ін.); отцю, о(т)цю, оцю 6 (1403 338; 1448 Сові. II, 
733, 734; XV ст. ВС 35; СЯ 40 зв.; 1462 БО II, 283); о(т)цєві 

І (1453 Сові. II, 766); знах. одн. отца, о(т)ца, оца 7 (1493 
ОПВВ 152; 1494 АЛМ 54; XV ст. ВС21\ 1495 АЛМ 83, 84; 

ВК)\ отцм, о(т)ца, оці 4 (1402 Сові. II, 621; 1436 Сові. II, 
706; 1457 Сові. II, 809, 811); зам. наз. яко отца енна своего 

мнлоуєть 1 (1448 Сові. II, 305); ор. одн. отцємь, оцємь, о(т)- 

ЦЄМЬ, ОТЦЄМЬ, оцємь, оцє(м), отцем, отьцємь, о(т)цє(м) 
12 (1433 Р 123; 1446 Р 154; 1448 Сові. II, 362; 1449 Сові. П, 
746; 1459 Р 174; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1475 АЗ І, 69, 70; 1487 
А5 І, 86; 1492—1493 ПВФЧ; 1495 ВК)\ отьцомь, о(т)~ 
цо(м) 2 (1492—1493 ПВФЧ; 1495 БСКИ)\ місц. одн. о (при, 

по) оци 7 (XV ст. ВС 8 зв., 27 зв., 35 зв.; СЯ 9, 40 зв.; 
1437 Сові. ІГ, 709); при отцьі 1 (1396 АЗ І, 20); по отцу 1 
(XV ст. АрхЮЗР 8/іУ, 28); наз. мн. отьцьі, о(т)цьі 4 (1484 

ЯМ; 1491 АЗ І, 94; 1495 БСКИ; ВК); оци 2 (1392—1393 

РФВ 171; 1446 Р 154); отцєвє, оцєвє 2 (1490 ВО І, 436; 
ДГСХМ); оц(с)и 1 (1411 Р 79); зам. род. от отци, о(т)ци, 
о(т)єци никєискьі(х) 5 (1453 Сові. II, 462, 463; 1454 Сові. 
II, 502; 1455 Сові. II, 531; 1458 ВО І, 9); род. мн. отець, 

о(т)ць, оць, отць, оць 23 (1400 0/Р«А» 433; 1435 Сові. 
II, 689; 1440 МіН. 208; 1446 Р 154; 1448 Сові. II, 300; 
1479 ВО І, 222; 1488 ВО І, 343; 1490 ВО І, 421; 1497 ВО І, 
100; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); отець, о(т)ць, отєц, отьць, 

отць, оць 23 (1398 ДГПМ; 1403 ДГАА; 1407 Сові. І, 57; 
1411 Сові. Г, 95; 1435 Сові. II, 682; 1438 £/Я«А» 472; 1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1448 Сові. II, 306; 1481 ГПМ; 1492 ВО 

1,511 і т. ін.); о(т)цо(в) 1 (1495 ВК)\ оцєвь 1(ХУ ст. ВС 26); 

дав. мн. оцє(м) 1 (1446 Р 154); оці(м) І (1446 Р 154); !сь 
тцо(м) 1 (1459 Р 174); знах. мн. о(т)цовь 1 (1495 БСКИ)\ 

о(т)ци 1 (1492 30Є)\ ор. мн. оци (XV ст. ВС 11 зв.). 
*ОТЄЦЬСТВО с. (1) (маєток, успадкований по батькові 

на правах повної власності) батьківщина, вотчина: о жакоу 

алюбо о капланє которн(ж) добре держіть оцьство сво(є) 
(XV ст. ВС 5 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. оцьство (XV ст. ВС 5 зв.). 
Див. ще ОТНИНА, *ОТЧИЗНА 1, ОТЧИНА І. 
*ОТЄЧЄСКИИ прикм. (І) який стосується отців церк¬ 

ви: А которїи по нашємь животоу... не боудєт стоати вь 
сим нашим токміжим, таковн боуд(є)т под клітвою отє- 
чєскою (Сучава, 1476 ВО І, 212). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. отєчєскою (і476 ВО І, 2і2). 
*ОТЗЬІВАТИ діесд. недок. (2) (стп. обгу\уас) (що) 

скасовувати, оголошувати недійсним: а тє(ж) бн кто 
имє(л) твердості наши... а на то сплскаютсА не хотєли бьі 
кь прав А стати боу(д)то во діди(ч)ньі(х) рє(ч)хь тогдьі мьі 
тьі(и) твердості о(т)знвавьі (!) а нї во што оборочаи (!) 
(XV ст. ВС 15 зв.). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. о(т)змваємь 1 (XV ст. СЯ 41); 

І о(т)зьівавьі 1 (XV ст. ВС 15 зв.). 
*ОТИНА ж. (1) (особова назва): Мн бискупи маціи 

прємьіски и офаиасіи владьїка прємьіски— чинимьі знає- 
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мо... како ко(л) та річь межи напій(м) г(с)дрмт> кролє(м) 
влодиславомь пол(с)ким*ь с одиои строньї межи панєю 
Адвигою отиною пилєцкою... с другоі строньї о волость 
о залісиє... на многи(х) роціхт» прєд на(м) водила(с) (Ме¬ 
дика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: ор. одн. отиною (1404 Р 70). 
ОТИНУДЬ присл. (1) (цсл. огьинудь) зовсім, цілкови¬ 

то: мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє 
єсмьі оузАли о(т) тамр^ташовци... пАть дворьі татарь... и 
дали єсми ихь монастирєви стго никольї с(т) полАньї оти- 
нудь со оусимь... на вікні вічньїА (Сучава, 1411 Со5/. І, 
95). 

*ОТКАЗАТИ дієсл. док. (6) 1, (що, о чім) передати (що), 
сказати (що, про що) (4): и тьі ми дей, Борисе, тьіми^боярьі 
отказаль, штось то на менемовилт» (Вільна, 1495 АЛМ 83); 
а тьіми разьі до тебе твоими посльї о(т)казали єсмо што па- 
новь радьі нашоє прьі наст» супо(л)на не бьіло (б. м. н., 
1496 ПДСВВ). 

2. відповісти (2): Ино, господару, княз Михайло огька- 
заль: я дей самь ничимь ся в ловьі господаргекне не всту- 
пую (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 21). 
ФОРМИ: перф. 2 ос. одн. ч. отказаль (1495 АЛМ 83); 

З ос. одн. ч. отьказаль (1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21); 
1 ос. ми. о(т)казали єсмо 1 (1496 ПДСВВУ, єсмо... отказа- 
ли 1 (XV ст. РИБ 610); 3 ос. мн. отьказали (1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 21); майб. З ос. одн. о(т)кажєть (1496 
ОПВВД), 

*ОТКЛАДАНЇЄ с. (3) відкладання, відстрочення: а 
єстьли же сА ємоу не поздоровить тогдьі чєтвєртьш можє(т) 
о(т)ложить ка(к) же єсть пїсано о о(т)кладанїю рокові» 
зємьскьі(х) (XV ст. СЯ 40). 
ФОРМИ: дав. одн. о(т)кладаиїю (XV ст. СЯ 39 зв.); 

місц. одн. о о(т)кладанїю (XV ст. СЯ 40); наз. мн. І окада- 
нїя (XV ст. СЯ 39). 
Дав. ще *ОТКЛАДЬ, *ОТКЛАД'ЯНЇЄ. 
Пор. *ОТКЛАДАТЬ 
*ОТКЛАДАТЬ дієсл. недок. (6) 1. (що, що чим) (перено¬ 

сити на пізніший термін) відкладати, відстрочувати (що, 
що через що) (2): о которьі(х) колі жалоба(х) вєлїкьіх'ь илї 
мальі(х)... а рокоу а о(т) трєхь нєдє(л) далєи не имаю(т) 
о(т)клада(т) (XV ст. ВС 12 зв.). 

2. (що) відхиляти, касувати (2): Частокро(т) прїгожало- 
сА ижь два алюбо чєтьіри обажєньї о моужєбоиство а каз- 
нєно и(х) ка(к) моужоиство (!) на прїсАгоу прїводА ми 
о(т)кладаємь тни прїсАгн (XV ст. ВС 24). 

3. (кому чим) платити, давати винагороду (1): Колї хто 
нагани(т) алюбо нарє(ч) сказанїю старости краков'ьска(г) 
имєєть ємоу о(т)кладать: лоупєжмьі гор(н)остаи ни¬ 
ми а старосте соудомирьскомоу... ласинами (XV ст. ВС 
ЗО зв.). 

4. (що) не допускати (чого), запобігати (чому) (1): Ока- 
доуючи (!) сварг мєжї лю(д)мї. хто заимє(т) жївотїноу чю- 
жоую на сізоємь збожю а чєрє(с) но(ч) боудє(т) оу себе хо¬ 
вать... а на заоутреє имєєть гна(т) да (!) оборьі городьскєє 
(XV ст. ВС 25—25 зв.). 
ФОРМИ: інф. о(т)кладать 1 (XV ст. ВС ЗО зв.); о(т)кла- 

да(т) 1 (XV ст. ВС 12 зв.); теп. 1 ос. мн. о(т)кладаємь 
І (XV ст. ВС 24); І окладаємь 1(XV ст. СЯ 40); перф. З ос. 
мн. о(т)кладали (XV ст. СЯ 39 зв.); дієприсл. одноч. 
! окадоуючи (XV ст. ВС 25). 

*ОТКЛАДЬ ч. (1) відстрочення, відкладання: нє хо- 
чє(м) имі(т) такьі(х) о(т)кла(до)вь ро(ч)ньі(х) о(т) нашихі» 
по(д)даньт(х) штобьт тьш прїсАгьі нє бьіли анї тьіи щкодьі 
(XV ст. СЯ 39 зв.). 
ФОРМИ: род, мн. о(т)кла(до)вь (XV ст. СЯ 39 зв.). 
Дав. ще *ОТКЛ АДАНЇЄ, *ОТКЛАД^їНЇЄ. 
*ОТКЛАД'йНЇЄ с. (І) відкладання, відстрочення: 

Напєрвєи окрадінїи (!) рокові» (XV ст. СЯ 9). 
ФОРМИ: міси. одн. 1 окрадінїи (XV ст. СЯ 9)- 
Див. ще *ОТКЛАДАНЇЄ, *ОТКЛАДЬ 

ОТКОЛ, ОДЬКОЛЯ спол. (3) (приєднує підрядні ре¬ 
чення) 1. (додаткове — у постпозиції, без співвідносного 
слова в головному реченні) звідки (і): и коли єсмо проихальі 
черезь лісь Почапинский до дольїни Кобелмка... где нась 
пані» Карпі» припроводьілі» (!), указуючи одьколя групи» 
его починаеть, ажь тамі» єсмо... застали боярь Хмельни- 
цкихь (Новоселиця, 1430 ГВДЛ 7). 

2. (місця — у препозиції, із співвідносним словом у го¬ 
ловному реченні) звідки (і): Хочє(м) о(т)коуль изьісю» 
алюбо прїбьітокь прїхо(ди)ть о(т)тулє тє(ж) и казнь имє¬ 
єть бити (XV ст. ВС 29 зв.). 

3, (означальне — у постпозиції, із співвідносним словом 
у головному реченні) звідки (1): и опят єсмо приехали к той 
долине, откол нас пан Янчинский повел (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/IV, 119). 

*ОТКОУЛЬ див. ОТКОЛ. 

*ОТКОУПАТИ СА дієсл. недок. (1) (чого) (звільняти¬ 
ся, даючи викуп) відкуплятися, викуплятися (від чого): 
Пла(ч)лївьш жалоби прє(д) на(с) прїшли ка(к) слоужєб- 
нїци... без виньї без волї соудьни(х) позивають а роки имь 
даваю(т) по(д)лоугь своєя воли а онї боятсА того... пє(нє)- 
зи даю(т) о(т)коупаю(т)сА того нагованья (!) (XV ст. В0 
14 зв.— 15). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. о(т)коупаю(т) са (XV ст. ВС 15). 

*ОТКОУПИТИ дієсл док. (1) (що)відкупити, викупити: Іоаиьі 
Алєксандрь... гсднь вьсєи зємли Мльдавскои откоуписьі 
(!) тєтроєугль щоє биль оу залогє (б. м. н., 1464—1496 
Ок. 5.). 
ФОРМИ: аор. З ос. одн. ч. откоупи (1464—1496 Ск. 5.). 
Див. ще ВЬІКУПАТИ, ВИКУПИТИ 1, ОКОУП-ИТИ. 
! ОТК'БКА див. ОТ В^КА. 

ОТКДДОУ спол. (1) (цсл. огьклдоу) (приєднує підрядне 
речення місця — у постпозиції, без співвідносного слова 
у головному реченні) звідки: А хотарь томоу сєлоу... от 
брода дроумом... д <о> оустї(а) Чєрлєнои, идєжє єст блато... 
и от клдоу ис прьва начахом (Сучава, 1473 ВО І, !83— 
184). 
ОТЛОЖИТИ, ОТЛОЖИТИ дієсл. док. (42) 1. (що) (пе¬ 

ренести на інший термін) відкласти, відстрочити (10): 
а єстьли же сА ємоу нє поздоровить тогдьі четвертий мо- 
жє(т) о(т)ложить ка(к) жє єсть пїсано о о(т)кладанїю ро¬ 
кові» зємьскьі(х) (XV ст. СЯ 40); и мьі бьіли тую речь 
огьложили до нашого... щасного пріеханья до отьчиньї 
нашоє (Краків, 1489 РИБ 433). 

2. (що) скасувати, відмінити (1): Ижє из обичаевь позо- 
вово (!) частоє оутїснїє (!) и оудроучєнїє чєрє(с) наши(х) 
соудєи на шимі» зє(м)лАномь кривди бьівали хочюжьство 
(!) то о(т)ложить (XV ст. ВС 13 зв.— 14). 

3. (що) постановити, призначити (3): и о иную и(х) шкоду 
що имаю(т) и кулко сі имь нє оувєрнє(т), за тоє за все 

о(т)ложили єсми дє(н) по(д)бни и нарє(ч)нньі, на стго фи- 
липа (Сучава, 1457 Со5^. II, 809); одложили есьмо: на Гни- 
дові не надобе мита давати (Степань, 2-а пол. XVст. АЛМ 
9); на инши час подобньї имает єго милосгь ден и місце 
отложити (Сучава, 1462 Вй II, 285). 

4. (кому що) заплатити, сплатити (28): а коли жона моя 
зхочєт по йти замоу(ж) то(г)дьі бьли(ж)нии мои о(т)ложи(в)- 
ши єи то шьто єсми єи записа(л) иміньє озмн то(є) шьто 
єсми єи записа(л) (б. м. н., п. 1450 ПИ № 9); а которьій брат 
хотілбьі от нас тот дЬль порушити, тогдьі маєт пАтсот коп 
отложити брати своєй (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); А єстли я 
кн(А)зь Михайло Васильєвичь хотіл — (бьі) тоть діл 
порушити... и я имаю оспод(а)рю королю отложити дві 
тьісАчн рубловь широкими грошми (Вишнів^ць, 1482 
АЗ І, 81); про то ми сказоуємь ажь которьш соу(д)я ко(г) 
нє исправєдливо осоуди(т)... то(т) имєє(т) на вьішьшєе 
право о(т)озвать имєєть ємоу пєрвое о(т)ложи(т) три грив¬ 
ни (XV ст. ВС 33 зв.); а єстьлибьі сА ближнии припирали 
к томоу имінью... а хотілибм ємоу пінАзи отложити, тог 
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Дьі ои маєтпЯнАзи в них взАти, а имЯнА сА имь посгоупити 
(Боковичі, 1496 АЗ І, 244—245). 
ФОРМИ: інф. отложити, о(т)ложити 14 (1462 ВИ II, 

285; 1463 АЗ І, 55; 1473 АрхЮЗР 8/іУ, 103; 1475 АЗ І, 
71; 1478 АЗ І, 76; 1485—1500 АЗ І, 121; 1488 АЗ І, 88; 
1494 АЗ І, 101; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28; 1496 А5 І, 245 
і т. ін.); отложьіти 4 (1482 АЗ І, 81); о(т)ложить, о(т)ло- 
жїть 7 (XV ст. ВС 14, 25, 33 зв.; СЯ 39 зв., 40); о(т)ложи(т) 
1 (XV ст. ВС 33 зв.); перф. З ос. одн. ч. о(т)ложиль (XV ст. 
СЯ 40); 1 ос. мн. одложили есьмо 1 (2-а пол. XV ст.АЛМ 
9); о(т)ложили есми 1 (1457 Собі. II, 809); ппєрф. І ос. мн. бьі- 
ли... огьложили (1489 РИБ 433); майб. 1 ос. одн. отложоу 
(1485—1500 АЗ І, 121); 3 ос. одн. отложит (1481 АЗ І, 77; 
1487 АЗ І, 239; 1488 АЗ І, 88); 3 ос. мн. отложать (XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 28; 1487 АЗ І, 239); нак. сп. З ос. одн. 
нєхайже... отложит (1481 АЗ І, 77); дієприсл. перед. о(т)- 
ложн(в)ши (п. 1450 ПИ N° 9). 
Див. ще ПРЄЛОЖИТИ 1. 
*ОТЛУЧИТИ СА дієсл. док. (2) (чого) відступитися, 

відмовитися (від чого): Сє Азь кнА(з) алєксандь (!)... 
знамєни(т) чинимьі... ажє слюбую... коруни пол(с)коЯ 
не о(т)лучити ми сА єЯ никоторьімь вєрємєнємь (б. озера 
Круди, 1400 Р 62); Мн кнА(з) ивань олкимонтови(ч) знає¬ 
мо чиню... ажє слубую... коруни пол(с)коЯ не о(т)лучити- 
сА... никотори (1) вєрємєнємь (Мереч, 1401 Р 64). 
ФОРМИ: інф. о(т)лучитисл 1 (1401 Р 64); о(т)лучити... 

сд І (1400 Р 62). 
Див. ще * ОТЛУЧАТИ СА. 
*ОТЛУЧАТИ СА дієсл. недок. (1) (від чого) відступа- 

тися, відлучатися: а тому мунастирєви нє о(т)лучАтисА о(т) 

стго ивана оу вЯки (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: інф. о(т)лучмтисм (1378 Р 26). 
Див. ще * ОТЛУЧИТИ СА. 
*ОТМАВЛЯТИ дієсл. недок. (1) (стп. оіташаб) (зро¬ 

бити що) відмовлятися (зробити що), заперечувати (проти 
чого): Господа(р) нашь єго мл(ст) вєлики(и) кня(з) алєк- 
са(н)дрь прня(з)ни и жн(т)я... и записо(в) потвє(р)жєньА 
с пано(м) воєводою волоскимь з вашьі(м) г(с)дрємь нє о(т)- 
мавляє(т) вдєлати (б. м. н., 1496 ОПВВД). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. о(т)мавляє(т) (1496 ОПВВД). 
Див. ще *ОТМОВИТИ 2. 
*ОТМЄТАТИ С* дієсл. недок. (1) (цсл. отьмєтати сА) 

(від чого) відмовлятися: того ра(ди) ива(н) ись своими бра- 
тїами они сЯ о(т)мєтали о(т) свою присягу и нє хотили при¬ 
сягнути (Васлуй, 1474 РГС). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. сЯ о(т)мєтали (1474 РГС). 
*ОТМЄТНИК'Ь ч. (2) (цсл. огьмєтьникь) (той, хто 

відступавться від кого, чого) відступник: кто би ємоу о(т)- 
нАль... таков'іи да єсть подобєнь всакомоу о(т) мєтникоу 
што сА о(т) бга о(т)вєргли (б. м. н., бл. 1400 С05/. І, 27); 
А нинє... кь дочєрьі єго прьіслаль єси отмєтьника грєчєс- 
кого закону... сь тнмь штобьі она виступила зь грєчєско- 
го закону (б. м. н., 1499 ВИ II. 448). 
ФОРМИ: дав. одн. о(т) мєтникоу (бл. 1400 Сові. І, 27); 

єнах, одн. отмєтьника (1499 ВБ II, 448). 
*ОТМЄТЬНИКЬ див. *отмєтникь. 
*ОТМИНА див. *ОГЬМ1;НА. 
•ОТМОВИТИ дієсл. док. (4) 1. (що) (заперечно відпо¬ 

вісти на прохання, вимогу) відмовити (в чому) (1): Ино и 
пєрєдь тьімь єси к намь прьіснлаль в посо(л)ствє того (ж) 
дчоу(р)жоу о томь дєлє и мн били того тобє нє о(т)мовили, 
и посилали єсмо до тебе нашьі(х) посло(в) (б. м. н., 1496 
ПДСВВ). 

2. (чого) відмовитися (від чого), заперечити (проти чого) 
(І): а жьі(т)я с тобою нє о(т)мови(ли) єсмо и тими рази 
(б. м. н., 1496 ПДСВВ). 

3. (за кого) вступитися, заступитися (1): ач бн сА па(к) 
й пригодила нЯкотораа слова о(т) кроля... на на(с)... тогди 

слюби(л) на(м) па(н) мужило... о(т)молвити за на(с) (Су- 
чава, 1457 Сові. II, 809). 

4. (що) заявити (1): а боудоуть ли тни пенєзи оу мєиь- 
ши(х) рє(ч)хь ни(ж)ли ємоу до(л)жно а возмєть оу томь 
нєкоторн(и) закла(д) тогди маєть оу томь доеьі(ть) имє(т) 
а блдя(т) ли оу праве о(т)мовиль што нє стоить за нєго 
а блдоуть ли тьі(и) речи оу мєиьши(х) пєнєзА(х) продати 
тогди имєєть засА о(т)дати до(л)жнїкоу (XV ст. ВС 18). 
ФОРМИ: інф. о(т)молвити (1457 Сові. II, 809); перф. 1 

ос. мн. о(т)мови(ли) єсмо (1496 ПДСВВ); ппєрф. 1 ос. мн. 
били... о(т)мовили (1496 ПДСВВ); майб. II 3 ос. одн. 
б^дя(т)... о(т)мовиль (XV ст. ВС 18). 
Див. ще *ОТМАВЛЯТИ. 
*ОТЛЮЛВА ж. (3) заперечення, відмова: и такижь 

тнмь то листомь слюбуємь... ижь яко рихло пань кро(л), 
снь, а любо намЯсткн єго до зємль русвн(х) (!) прибли- 
жатсА, а ми обличнЯ к иєму прїидємь... и бєзь всАкои о(т)- 
молвьі... пану вло(д)славу, кролєви... слюбнмьі и присАг- 
нємьі (Сучава, 1434 Сові. II, 664); Колі прїгожаєтсА по 

смрти оцєвє и(ж) дЯвки нє имЯючи рожєноє бра(т)и пзоста- 
ваю(т) вь имєнїи находА(т) сА имь... опєкальнїкн што(ж) 
и(х) хотАть пЯнєзми о(т)править... аби имєиїє о(т)рималї... 
ми то все о(т)знваємь а нивошто оборочаємь але тьш дЯв- 
кн маю(т) своє оузА(т) нє о(т)баючи на о(т)мо(л)воу моужа 
своєго (XV ст. СЯ 41—41 зв.); я илїа воєвода... присягаю 
и обицоую сА... ижє голдь прЯ(д)рєчєнння, слоужбн и 
обЯтници націєи по(д) чьстїю и вЯроую (!), вЯрни и оуставич- 
нє заоуждн... бєзь о(т)молвн... кь воли того исного пана 
иашєго мл(с)тивого, кроля по(л)ского... на каждни ча(с), 
ховати (Львів, 1436 Со5^. II, 698). 
ФОРМИ: род. одн. о(т)молвн (1434 Сові. II, 664; 1436 

Сові. II, 698); знах. одн. о(т)мо(л)воу (XV ст. СЯ 41 
зв.). 

*ОТМОЛВИТИ див. *ОТМОВИТИ. 
*ОТММКАТИ дієсл. недок. (1) (що) відмикати: И тни 

кнїгьі имєю(т) бити за трємї ключи замькноутн оди(н) 
клю(ч) имаєть имєтї соудья а дроу(г)и по(д)соудо(к) а 
третій зємьскни пїсарь а одномоу бє(з) дроугого иє го(ди)т- 
сА тьі(х) кни(г) о(т)мнка(т) (XV ст. СЯ 42 зв.). 
ФОРМИ: інф. о(т)мьіка(т) (XV ст. СЯ 42 зв.). 
Див. ще ОТОМКНУТИ. 
*ОТМ1ЇНА ж. (7) (стч. осішбпа, стп. огітіапа, оігпіа- 

па) заміна (1): а о(т)ьгЯна противу крупска колкови(ч) а 
противу сАхова кнА(ж) лоука (Краків, 1394 Р 54); за 
о т м Я н у (1) взамін: и ми єсми тому исному мишєви... 
дали єсмьі фецєви(ч) дворище и бугданьчича оу новосЯль- 
цєхь на вЯки... за єго дворища за о(т)мЯну што жє имЯль 
оу тЯшковичи(х) (Перемишль, 1390 Р 175—176); 

дати отмЯну (4), отмЯну дати (1) див. 
ДАТИ 2. 
ФОРМИ: наз. одн. о(т)мЯна (1394 Р 54); знах. одн. о(т)- 

мЯну 5 (1390 Р 175, 176; 1394 Р 54; 1434 Р 130; 1445 Р 148); 
о(т)миноу 1 (1453 Сові. ГІ, 472). 
Див. ще *ЛГБНА? *ПРОМИН'БН(Є. 
^ОТМ^НИТИ дієсл. док. (1) (стч. обтЄпііі, стп■ °&~ 

тіепїс, оішіепіс) (чим) відшкодувати, компенсувати: но 
покоуль вода сА взольєть пото(л) пань дробн(щ) маєть 
сЯножатими своими о(т)мЯнити волбирєвцє(м) какь било 
за отца моєго при витовтЯ (Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: інф. о(т)мЯиити (1458 ОЖДМ). 
Див. и>є ЗАМІНИТИ, *ЗАМ^НИТИ СА, ^М^НИТИ1, 

♦мїнити, тиняти ся, промєнити і, проме- 
няти. 

ІОТНАНА (ОТНИНА) див. ОТНИНА. 
*ОТНИМАТИ дієсл. недок. (3) 1. (кого від чого, що у кого) 

віднімати, відбирати (2): а по нашє(м) животЯ кто боудєть 
г(с)дрь нашєи зємли... то(т) щоби нє о(т)нима(л) ти(х) цига- 

новь о(т)стои митрополи (Сучава, 1465 518); а х(т)о 
бн имЯль оустоупатися или о(т)нимати тоую десятинсу оу 
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стго спса рассоудится со мною пре(д) бомь (б. м. н., 1487 
ВОРСР 178). 

2. (стч. обпітаіі, ста. о<ІеІто\уас) (від чого) захищати, 

охороняти (1): такі ж ми слюбуємн нні... нашому милому 
приятелю стєфану воєводі прєрє(ч)ному... о(т) всєго на- 
габанья и о(т) всіхь кривдь... боронити о(т)нимати коли 
ему толко надобно будєть (Ланчиця, 1433 Р 124—125). 
ФОРМИ: інф. о(т)нимати (1433 Р 125; 1487 ВОРСР 178); 

баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. щобьі нєо(т)иима(л) (1465 
518). 
Див. ще ОТНАТИ. 
ОТНИНА ж. (280) 1. (маєток, успадкований по батькові 

на правах повної власності) батьківщина, вотчина (53): 
купиль пань пєтрашь дідицтво в аньньї радивоньковоі 
діднину єє и вотнину (Перемишль, 1359 Р 10); и мьі вьідів- 
шє єго правою и вірною слоужбу до на(с)... дали... єсмьі 
ему... єго правою о(т)нину... що вьіслужи(л) отець єго 
(Васлуй, 1442 Сові. II, 101); И пак оу том... прїидє прАд 
нами... НастА, кнігинА пана Юга вистАрника... и про- 
да(ла) свою правоую отниноу и вьїкоуплєнїє (Гирлов, 
1499 ВИ II, 147); мьі Стєфань воєвода... знаменито чи- 
ним(ь)... ожє прїдоша прід(ь) нами... наши слоугьі... и про¬ 
дали свою правоую отниноу и вьїкоуплєнїє (Сучава, 1500 
НА 260). 

2, маєток, земельне володіння (227): игнаткови чєрнє- 
ви(ч)і дали єсмн о(т)міну за пєкули(ч) и єго брату самоило- 
ви оу тішковичєхь, возємьши подь слугами королювьски- 
ми єхь вотнину дворища фалєлієвичь (Перемишль, 1390 
Р 175); А сє А пань бєнко староста галицький... свідчю 
то своимь листомь... ижє пришєдь пєрєдь нась пань гєр- 
вась... и оправиль своюи жєні варвара сто гривень на сво- 
юмь селі на тольмачи и жюркові на своюи вотнині (Ко¬ 

ломия, 1398 Р 57); а мене єго милсть и діти моі... при моюи 
вотнину при исбаразискои волость и при вінницикои во¬ 

лость... при моюи вислузі имаєть мА єго млсть оставить 
(Кременець, 1434 Р 130); тім мьі вьідввшє єго право и вір¬ 
ною слоужбо (зіс.— Прим, вид.) до нас... дали и потвер¬ 
дили єсмьі єго правою отнина, село на имі воннєщїи и сь 
манастирєю, що коупил от іоноу и от пєтрика, за н злати 
(Сучава, 1460 Сові. 8. 41); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чинимь ... ожє прїидоша прід нами... молєбникь нашь 
кир попь Григорїє... и сь вьсіми яжє о христі братїами... 
и измінилн сь господство ми правоую монастирскоую от¬ 
ниноу... що имаєть тоть свАтші монастир от діда нашєго 
от Алєксандра воєводі (Ясси, 1500 Ви II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. отнииа, о(т)иина 28 (1437 МІН. 202; 

1453 Сові. II, 467; 1462 БО І, 55; 1470 ВО І, 153; 1475 ВВ 
І, 207; 1484 ВВ І, 279; 1487 ВВ І, 296; 1490 ВВ І, 392; 
1495 БО II, 54; 1499 ВВ II, 167 і т. ін.); !о(т)ниииа 1 (1409 
Сові. І, 64); ! отииа 1 (1443 Соз/. II, 149); зам. род. половина 
отнина 1 (1429 Соз/. І, 239); зам. шах. дали ємуотиина, о(т)- 
иина ЗО (1434 Сові. І, 395; 1456 Сові. II, 568; 1458 БО 1, 19; 
1462 БО І, 63; 1466 БО І, ПО; 1469 БО І, 136; 1480 ВВ І, 
246; 1483 ВВ І, 272; 1490 БО І, 392; 1497 Сові. 8 212 і 
т. ін.); дали... І отнаиа 1 (1456 МІН. 213); род одн. отниии 1 
(1495 ПГВСР)\ отниньї 1 (1403 ДГАА)\ дав одн. отиииі 
(1400 Сові. II, 619); знах. одн отниноу, о(т)ниноу, одни¬ 
ну, отиїиоу, оіпупи 177 (1428 Со5^. І, 202; 1436 ВАМ 29; 
1442 Сові. II, 101; 1446 Со5* II, 241; 1455 Сові. її, 553; 
1462 ВВ І, 52; 1470 ВВ І, 150; 1482 ВВ І, 263; 1490 БО І, 
400; 1500 Со5^. 5. 234 і т, ін.); вотнину 3 (1359 Р 10; 1390 
Р 175); їотнииноу 1 (1480 БО І, 237); \уаШпупи 1 (1413 ОЬ 
48); ! отнноу, Іо(т)ниоу 2 (1489 Сові. 5. 133; 1497 Сові. 8. 
208); залі. наз. да єст (за що єст) ємоу отниноу 3 (1479 ВО 
I, 222; 1482 ВВ І, 264; 1488 Со5/. 5. 128); місц. одн. иа (при) 
вотнині (1398 Р 57; 1434 Р 130); наз. мн. зам. род. от тих 
отнини (1480 ВВ І, 241); род. мн. отиииь (1495 ПГВСР); 
знах. мн. отнини, о(т)ииии, отиинї 11 (1414 Сові. І, 111; 

1457 ВВ ГІ, 257; 1468 ВВ І, 126; 1480 ВВ І, 241; 1491 Со5*. 
Б. 37; 1492 Сові. 8. 161; 1493 Сові. О. 45; 1499 БО II, 162; 
1500 ВВ II, 174); отниньї, о(т)нииьі, от(ии)иьі 10 (1452 
Сові. II, 426, 432; 1453 Соя/. II, 472; 1458 ВВ І, 24; 1462 
ви І, 66; 1469 ви І, 134; 1470 Ви II, 309; 1471 ВІР«Ау> 
525; 1475 ВВ II, 206; 1483 ВВ І, 272); ! отни 1 (1497 ВВ 
II, 112); ! о(т)нни 1 (1459 Сові. 5. 22). 
Див. *ОТЄЦЬСТВО, *ОТЧИЗНА 1, ОТЧИНА 1 
*ОТНОВИТИ дієсл. док. (1) (без додатка) поновити, 

наново порушити (судову справу): а коли приидоуть розл- 
моу ихь а боудє(т) имь тая рє(ч) о(т)новлєна тогдн они 
мають о(т)повєдати ка(к) и тогдьі коли били позвани пєр- 
воє кь правоу (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. одн. ж. боудє(т)...о(т)иовлєна 

(XV ст. ВС 33). 
ОТНАТИ, ОТН'їїТИ дієсл. док. (15) 1. (кого, у кого, що 

від кого, кому і без додатка) (силою) відняти, відібрати, за- 

братн(П): А кто о(т)имєть о(т)цркви стго николн судитсА со 

мною пєрєдь бгмь (б. м. н., бл. 1350 Р 8); а нє имаєть той 
корьчмьі от нє(г) отнАти ни одинь староста (Медика, 1407 
Р 72); І ]акге іезшо к \уазгоу шйозіу пе обпоша рзаіі, 
52І02 сіаппаіа шізїа \узіа оіпіаіа \у паз (Липнишкіі, 1433 
ЗНТШ ^XXVI, 141); а кто бьі хоти(л) пороушити илї от- 
ніти ти(х) татарє, то(т) да є(ст) прокліть о(т) га ба (Нямц, 
1453 Сові. II, 466); жаловали на(м) погорє(л)скии на нєго, 
што(ж) о(т)нА(л) в ни(х) зє(м)лю и(х) влостную (Вільна, 
1495 ВМЗД)\ 

(що від кого, у кого) (взяти назад) відібрати (2): а 

пкли бихо(м) иміли оу нєго тоє село о(т)нАти и мьі имаємь 
дати сорокь гривень зємьскими грошми (Олтушків, 1424 
ДГВВ)\ а коли ми нє боудє(м) с тоє зємли дани полни(ти) 

на црквь бжїю и є(г) мл(с)ти архимандритоу тоую землю 
о(т) на(с) о(т)нА(ти) (б. м. н,, І498 ЧІАФ). 

2. (кому що) позбавити (кого чого) (1): Аби оусільнікомь 
смєлость о(т)нАта оуставлАємь колї шлА(х)та шлА(х)тї- 
ча забье(т) за головоу шєстьдєсА(т) гривень (XV ст. ВС 
24 зв.); 

(що) позбавити себе (чого), облишити (що) (І): обицоуємь 
и слюбоуємь... безь льсти и без хитрости, хитрость вьсі- 
кою о(т)нівши тоть истиннии голдь... наиясніишємоу 
паноу нашємоу, владиславови, королеви полскомоу... 
накаждни (!) ча(с) ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701 — 
702). 
ФОРМИ: інф. отимти, о(т)нмти, о(т)и/л(ти), отніти 

(1407 Р 72; 1408 Сові. І, 61; 1424 ДГВВ; 1453 Сові. II, 466; 
1498 ЧІАФ); перф. З ос. одн. ч. о(т)им(л) (1495 ВМЗД)\ 
майб. З ос. одн. о(т)имєть 1 (бл 1350 Р 8); о(т)имє(т) 1 
(1411 МіН. АІЬ.)\ баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бьі... о(т).нмль 
(бл. 1400 Сові І, 27); дієприсл. перед. о(т)иівши 1 (1436 
Сові. II, 701); отьнємь 1 (1484 ДМ); теп. пас. З ос. мн. с. 
оіпїаіа (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); баж.-ум. сп. пас. З ос. 
одн. ж. аби.,.о(т)нмта (XV ст. ВС 24 зв.); З ос. одн. с. 
аби...о(т)нмло (!) било (1408 Сові. І, 61). 
Див ще *ОТНИМАТИ 1 
ОТО див. ОГЬ 1 
*ОТОБРАНЇЄ с. (1) відібрання, позбавлення: прїка- 

зоуємь мьі гьімь то слоужєбнїко(м) по(д) виною сєдєнїя 
оурАдоу и(х) и обранїя (!) имєнїя и(х) безь прїказанїя 
ихьсоуда нє позивали нїко(г) (XV ст. ВС 15). 
ФОРМИ: род. одн. ї обранїя (XV ст. ВС 15). 
*ОТОВОКОЛНЬІИ прикм (1) (розташований побли¬ 

зу) сусідній: а к ги(м) мои(м) имє(н)я(м) кь ябло(н)ноу а к 
по(л)жа(м) даровала єсми моужа своє(г) пан? вяси(л)я 
хрє(б)товича по(д)ворьєм свои(м) о(т)чизни(м) отовоко(л)- 
нє(м) городе в лоуцкоу вічно и нєпороушно (Луцьк 1490 
ЗХП 136) 
ФОРМИ: місц. одн. ч. отовоко(л)нє(м) (1490 ЗХП 136). 
Див. ще *ОКОЛНЬІИ 
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♦ОТОДВИНУТИ дієсл. док, (2) (кого) (перенести ви¬ 
конання чогось на пізніший строк) відсунути: Биль чоломь 
королю е. м. бояринь Кіевскій Пирхайло, штожь давно 
ему дана волость Олевско, и онь тое волости ещо и до тнхь 
мість не держали и биль чоломь королю его м., аби даль 
ему тоть годь видержати, отодвинувши иншихь (б. м. н., 
1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9—10). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, отодвинувши (1482—1491 

АрхЮЗР 7/11, 10). 
ЧУГОЗВАТЬ дієсл. док. (5) 1. (чого) заперечити (проти 

чого) (1): а колижь тьш свє(т)кьі на соудє монованьї (!) тог- 
дьі то(т) замєшька(х) (!)о (т)озва(т) того коумовьства (XV ст. 
ВС 20). 

2. (на що) подати апеляційну скаргу (1): про то мн сказоу- 
ємь ажь которьіи соу(д)я ко(г) нєисправєдливо осоуди(т)... 
то(т) имєє(т) на вншьшєє право о(т)озвать (XV ст. ВС 
33 зв.). 

3. (що і без додатка) (сказане) взяти назад (3): хто ко- 

моу мтри лаєть а не (до)конає(т) алюбо не о(т)зовєть в тоу(ж) 
виноу впадаєть шєстьдєсА(т) гривень коли (ж) о(т)зовє(т) 
тогдьі имєєть речи солгань (!) яко пєсь (XV ст. ВС 29). 
ФОРМИ: інф. о(т)озвать 1 (XV ст. ВС 33 зв.); о(т)озва(т) 

1 (XV ст. ВС 20); майб. З ос. одн. о(т)зовєть 2 (XV ст^ ДС 
29); о(т)зове(т) 1 (XV ст. ВС 29). 
ОТОИТИ дієсл. док. (5) 1. (без додатка) (залишити, 

покинути кого) відійти (від кого, чого) (2): а колї оу нє- 
мєцькомь праві кмєть осАді(т) тогдьі не можєть о(т)итї (от) 
пана одно дЬди(ч)ство прода(в)ши а оумісто сєбі кмєтА 
такь багато(г) ка(к) сєбі о(т)са(ди)ть (XV ст. ВС 39); О 
шїльтїсоу алюбо о кмєтю колї бє(з) волї о(т)идє(т) (XV ст. 
СЯ 9 зв.). 

2. (від кого, чого) (відділитися, відлучитися, відокреми¬ 
тися.) відійти (від кого, чого), перейти (до кого, чого) (3): 
ие имаєть о(т) нихь то отоити никоторьімь вєрємАнємь 
(Львів, 1399 Р 59); питали єсмо Старихь боярь и мужєи 
старьіхь што била зємлА о(т)шла о(т) склінА кь блудову 
оу дєсАтину ино то єсмо опАть привернули кь Склиню 
(Луцьк, 1445 Р 150); а на другу сторону тоєжь дороги — 
доуброва и лєсьі ничого тое зємли от Манєва не отошло 
(Манів, 1478 АЗ І, 76). 
ФОРМИ: інф. отоити 1 (1399 Р 59); о(т)итї 1 (XV ст. ВС 

39); пперф. З ос. одн. ж. бьіла... о(т)шла (1445 Р 150); 
перф. З ос. одн. с. отошло (1478 АЗ І, 76); майб. З ос. одн. 
о(т)идє(т) (XV ст. СЯ 9 зв.). 
Див. ще *ОТХОЖИВАТИ. 
ОТОКОЛ присл. (1) довкола: Тиж Стєфан воєвода... 

дадохом... трїи сєловє от наших правїих господарских 
сєл... що тоти сєловє бьішє отокол дворов наших от Ка- 
мєн (Сучава, 1491 ВИ І, 463). 
ОТОЛА див. ОТТОЛ'Й. 
ОТОМКНУТИ дієсл. док. (2) (що) відімкнути: И велі¬ 

ла ми ключника позвати и кліть отомкнути (Вільна, 1498 
АЛМ 163). 
ФОРМИ: інф. отомкнути (1498 АЛМ 163). 
Див. ще *ОТМЬІКАТИ. 
♦ОТОСЛАТИ дієсл. док. (4) 1. (кого к кому, до чого і 

без додатка) (повернути, відправити назад) відіслати (ко¬ 
го до кого) (3): а таА рать и (з)де ко мне при(и)дєть потомь 
я ихь только боудоу нє казнити а полонь вашь оу нихь 
отьнємь к ва(м) нє о(т)шлю (б. м. н., 1484 ЯМ); и ваша ми- 
лость бьі єстє тьіхь людей оу вась нє дєрьжали, але до єго 
зємли отослали (б. м. н., 1499 ВИ II, 449). 

2. (що до кого) послати, відправити (1): до твоее милости 
до господарА отослал до Вилни двесте судовь... то север- 
ское дани (Вільна, 1496 АЛРГ 72). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. отослал (1496 АЛРГ 72); 

майб. І ос. одн. о(т)шлю (1484 ЯМ); баж.-ум. сп. 2 ос. мн. 
отьслали би есте 1 (1484 РИБ 351); би єстє... отослали 1 
(1499 ВО її. 449) 

Див. ще *ВЬІ СЛАТИ, *ВЬІСЬІЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДО- 
СЛАТИ С'Й, ОТСЬІЛАТИ, ПОСЛАТИ 1 ПОСЬІЛАТИ, 
*ПРЬІСЬІЛАТИ, *СЛАТИ, СЬСЛАТИ, *СЬІЛАТИ. 
ОТПЄНЬІ (?) (1): Коли на которн(и) соу(д) о(т)пєньі 

блдоуть имаєть оутєчь до соу(д)и а о(н) о(т)повідаєть 

ка(к) соудиль алюбо на дроу(г)и днь имаєть о(т)ложить 
што бьі сА роспамєта(л) (XV ст. ЯСЗЗ зв.). 
ОТПЄРЄТЬІ дієсл. док. (1) (стч. осІергНі зе, стп. обер- 

ггес) (кому) відбити напад, дати відсіч: єстли бьі сі приго- 
дило с которого допоущєнїА божїєго,.. иж бьі МЬІ от ні- 
которого нєпрїятєлі моцнєго, которомоу бьі мьі отпєрєтьі нє 
могли, та вьидємо ис нашєи зємли, либо до Оугор, алибо 
до их милости кролєвства полскаго, тогдьі их милости зєм¬ 
ли да соут отворєни нам (Гирлов, 1499 ВБ II, 421—422). 
ФОРМИ: інф. отпєрєтм (1499 ВИ II, 421—422). 
*ОТПИРАТИ дієсл. недок. (!) (стч. обрігаїі, стп. об- 

ріегас) (чого) заперечувати, оспорювати (що): Я кнАзь 
Михайло Васильєвичь Збаражьскнй чиню знаменито... 
штожь коли записаль биль мні дАдА мой нєбожчик 
кнАзь Сємєнь Васильєвичь Колодєнский иміньє на имА 
Манєвь... ино ми того иміньА отпирали дАдинаА моА 
кнАгини СємєноваА МарьА а зАть єи кнАзь Сємєнь Юрьє- 
вичь (Вільна, 1482 АЗІ, 79). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. отпирали (1482 А З І, 79). 
*ОТПИСАНЬЄ с. (1) письмова відповідь, лист-від- 

повідь: а прото єстли на пєрвьшии ваши листи о(т) мистра 
о(т)писаньє нє єсть к ва(м) принесено можете... на тни то 
посліднии мистровн листи такь о(т)писать подлоугь словь 
того то нємєцкого спискоу которьш оу сє(м) нашє(м) ли- 
стоу замикамн (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: наз. одн. о(т)писаньє (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *ОТПИСЬ 
Пор. *ОТПИСАТИ. 
♦ОТПИСАТИ дієсл. док. (9) 1. (до кого о чім, кому про 

що) (письмово відповісти) відписати (4): а прото єстли на 
пєрвьшии ваши листи о(т) мистра о(т)писаньє нє єсть к 
ва(м) принесено можете... на тьш то посліднии мистровн 
листи такь о(т)писать подлоугь словь того то нємєцкого 
спискоу которьш оу сє(м) нашє(м) листоу замикамн (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); и он о том до нас отписал, 
штож то єсть так, как он намь поведал (Вільна, 1499 
АЛРГ 94). 

2. (що) (викласти в письмовій формі, зобразити писем¬ 
ними знаками) записати, написати (2): Ви стьш о(т)ци 
чтитє алє иє к(л)инітє котороє ємь слово... о(т)писал а 
которн... м і єсть лівіле оправлА.итє (б. м. н., 1492 
ЗОЄ); пан Юрєй о томь довєдавшисА и до єго милости отпи¬ 
сал (Вільна, 1493 АЛРГ 55). 

3. (кому що) (письмово заповісти) відписати, відказати 
(2): Сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч)... о(т)писаль єсмь 

своєи жєн£ кнгни марїи... свою очиноу (Київ, 1446 Р 154); 
а тоть нєбо(ж)чикь бра(т) мо(и) а(н)дрє(и) о(т)ходА з сего 
світа о(т)писа(л) мні имє(н)є о(т)чини своєє третюю часть 
(Вільна, 1495 ВМБС); 

передати писемним актом (1): а васковци стєцку воєводь 
о(т)писали єсмн к волоскои зємли и с тьімь со всімь што к 
тому селу здавна прислушаєть (Ланчиця, 1433_Р 125). 
ФОРМИ: інф. о(т)писати 1 (1447—1492 ЛКБВ); о(т)пи- 

сать 1 (1447—1492 ЛКБВ); перф. 1 ос. одн. ч. о(т)писаль 
єсмь 1 (1446 Р 154); ємь... о(т)писал 1 (1492 ЗОЄ); 3 ос. 
одн. ч. отписал, о(т)писа(л) (1493 АЛРГ 55; 1495 ВМБС; 
1499 АЛРГ 94); 1 ос. мн. о(т)пнсали єсмн (1433 Р 125); 
предик. пас. дієприкм. о(т)писано (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *ВЬІПИСАТИ 2, *ВЬІПСАТИ, ЗАПИСАТИ 1, 

З, *ЗАПИСОВАТИ 2, *ЗАПИСОВАТИ СА 2, *ЗАПИСЬІВА 
ТИ 1, ИСПИСАТИ, ^НАПИСАТИ 1 ,* НАПСАТИ, *ОТПИ- 
СМВАТИ, ПИСАТИ 1, Н1ИСАТИ СА, *ПСАТИ. 

*ОТПИСЬ ч. (1) письмова відповідь, лист-відповідь: 
яко жадаєте через листи свои на тни посліднии мистровн 
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листьі якобн єстє м-Ьли о(т)писати емоу чєрєс онми первьіи 
о(т)пись подлоугь на<о)учЬнья нашєго мистрови о(т) 
ва(с) оужє посланьїи на тьіи то остато(ч)ньіи ргЬчи досьі(т) 
єсть ємоу на то о(т)писано (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. одн. о(т)пись (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *ОТПИСАНЬЄ. 
*ОТПИСЬЇВАТИ дієсл. недок. (1) (кому що) (письмово 

заповідати) відписувати, відказувати: Отписую Пречистой 
до Печерского монастьіра панцьір и кожух куний (б. м* н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. отписую (XV ст. АрхЮЗР 

8/1V, 29). 
Див. ще ЗАПИСАТИ З, *ЗАПИСОВАТИ 2,*ОТПИСАТИ 3. 
*ОТПОВЄДАШЄ с. (4) відповідь ( в суді) на скаргу 

позивача: оуставлАемь коли (ж) боудєть у нашомь дворе 
пєрє(д) на(с) позвань алюбо пре(д) соудьи тогдьі пово(д) 
алюбо соудья имє(т) ємоу росказать виноу за што позвань... 
имєєть дати на о(т)повєданїє три не(д)ли (XV ст. ВС 14 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. о{т)повєданїє (XV ст. ВС 14 зв.); 

знах. одн. о(т)повєданїє (XV ст. ВС 14 зв.); місц. одн. 
о о(т)повєданїи (XV ст. ВС 8). 
Пор. ОТПОВ^ДАТИ. 
*ОТПОВЄДАТИ див. ОТПОВІгДАТИ. 
*ОТПОВЄДАТЬ див. ОТПОВ'КДАТИ. 
*ОТПОВЄДИТИ див. отповігдити. 
ОТПОВІїДАТИ дієсл. недок. (20) 1. (кому що) (давати 

відповідь на запитання) відповідати (2): н соу(д)я пьіта(л) 
пєтра нєоднова могль ли бьі досвє(т)чи(т) на нє(г) хтобьі 
видЬль тогдьі пєтрь о(т)повєдаль же не маєть кимь досвєть- 
чи(т) (XV ст. ВС 19). 

2. (ідо і без додатка) відповідати перед судом на скаргу 
позивача (12): Жалобоу чиниль пєтрь на яна оужє (1) єго 
раниль янь о(т)повєда(л) же са(м) єго рани(л) а то хотєль 
свєдє(ч)ство оуказать ємоу (XV ст. ВС 19 зв.); олижь 
пришєдь вотчичь даль свою р'Ьчь васков'Ь в роуігЬ любо 
стратить а любо добоудєть васко то жь ємоу Аль кондрать 
отпов-Ьдати єго р-Ьчь (Галич, 1401 Р 65). 

3. (за що і без додатка) (нести відповідальність, бути 
притягнутим до відповідальності за що-небудь) відпові¬ 
дати (6): А іезіїіЬу гавіала... сгегег гок сіеп осііп Ьуіа, 
роіогп габпоши... пе гпаіеГ орошебаіі (!) (Луцьк, 1388 
2РБ 107); Коли на которьі(и) соу(д) о(т)пєнн бЖдоуть има¬ 
єть оутєчь до соу(д)и а о(н) о^пов'Ьдаєть ка(к) соудиль 

алюбо на дроу(г)и днь имаєть о(т)ложить што бм сА рос- 
памєта(л) (XV ст. ВС 33 зв,). 
ФОРМИ: інф. о(т)повідать З (XV ст. ВС 35, 35 зв.; СД 

40 зв ); о(т)повєдать 2 (XV ст. ВС 15 зв., 25); о(т)повєдати 
2 (XV ст. ВС 16, 33); отпов&дати 1 (1401 Р 65); 1 оро^есіаіі 
1 (1388 2РЬ 107); 1 о(т)повє(д) 1 (XV ст. ВС 16); теп. З 
ос. оди. о (т) по в* дасть (XV ст. ВС 33 зв.); перф. З ос. одн. 
ч. о(т)повєдаль, о(т)повєда(л) 6 (XV ст. ВС 19, 19 зв., 21, 
21 зв., 22, 24 зв.); о(т)повьда(л) І (XV ст. ВС 32); 3 ос. 
мн. о(гі)повєдалТ (XV ст. ВС 28 зв.); баж.-ум. сп. З ос. 
одн. ч. аби о(т)поведа(л) (XV ст. ВС 16). 
Див. ще отповігдити. 
ОТПОВІїДИТИ дієсл. док. (4) 1. відповісти перед судом 

на скаргу позивача (3): а сє Азь па(н) пєтрашь староста 

галицкьш... св'Ьдочю то своимь листомь... ижє пришєдь 
перед мА васко мошєнчичь и позваль коундрата борсни- 
чА о границю о вашичиньскую тогдьі ємоу кондрать нє 
хогЬль отпов'Ьдити (Галич, 1401 Р 65); прїгожаєтсА часто- 
кроть леє наши(х) дворАнь... нагле... позьівають прє(д) 
соудьи алюбо пєрє(д) на(с) а тамь на ни(х) жалоба а онї 
нє вєдали такій о(т)повє(ди) (!) имаю(т) з добрьімь розмьіш- 
лєнїємь (XV ст. ВС 14 зв.); а па(н) микь дЬдошицкии о(т)- 
повидііль (так— Прим, вид.) ажє єсть то моє... поле и доу- 
брова сАхово (Зудечів, 1428 Р 111)- 

2. (без додатка) (нести відповідальність, бути притяг¬ 
нутим до відповідальності за що-небудь) відповісти (1): 
которьі боудєть познаньш (!) а соудьи (!) но (до)лєкьі(х) 
(!) сторона(х) имє(т) ли о(т)повєдити соудь (!) (XV ст. 
ВС6). 
ФОРМИ: інф. отповьдити 1 (1401 Р 65); о(т)повєдити 1 

(XV ст. ВС 6); І о(т)повє(ди) 1 (XV ст. ВС 14 зв.); перф. 
З ос. одн. ч. о(т)повид'£ль (1428 Р 111). 
Див. ще ОТПОВ'ВДАТИ. 

*ОТПОВ'6ДЬ ж. (2) попередження про відмову договору: ино 
пов'Ьдає(м) тоб£ братоу и тьстю нашомоу што(ж) стєфа(н) 
воєвода волошьскни лони бє(з) каждоє о(т)повЬди на(м) 
шкодоу нємалоую вчини(л) (б. м. н., 1495 ПЛПС)\ што 
пєрєжь сєго посилали єсмо кь тобє нашого посла, поведаю- 
чьі нашоу прьігодоу, которая жь сє намь стала ©гь тстя 
нашого... штожь намь зь доконьчанья своєго и хрєстьно- 
го цєлованья вьіетупиль, бєзо всякоє отьповєди... и шкодн 
намь вєликии подєлаль (б. м. н., 1498 ВБ II, 413). 
ФОРМИ: род. одн. о(т)повіїди 1 (1495 ПЛПС)\ отьповєди 

1 (1498 ВБ II, 413). 
*ОТПОВ1їД1;НЬЄ с. (1) (заява про відмову від дер¬ 

жавного договору) денонсування: а коли будєть по ми¬ 
ру, кто нє усхочєть дал'Ьи миру держати тоть о(т)повЬсть 
а по о(т)повЬдЬньи стояти миру за місАць (б. м. н., 1352 
Р 6). 
ФОРМИ: міси. одн. по оҐтіповіїДізньи Г1352 Р 6). 
Пор. *ОТПОВ1їДЧ&ТИ. 
*отпов'йді;ти дієсл. док. (1) (без додатка) (заявити 

про відмову від державного договору) денонсуватя: а 
коли будєть по миру, кто нє усхочєть даліи миру держати 
тоть о(т)пов,Ьсть (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. о(т)пов*сть (1352 Р 6). 
*ОТПРАВИТЬ дієсл. док. (6) 1. (кого) затвердити в су¬ 

довому порядку (що за ким) (2): И мьі видєчи рєчь справед- 
ливоую... отправили єсмо пани Василєвоую (Луконнця, 
1478 АЗ III, 17); а потомь у другоє смотр^ль того пань 
Якубь Немеровичь, и нась вь томь одправили, и тьіе зем- 
ли намь присудили (Кам’янець, 1495 АЛМ 85). 

2. (кому що) (збитки) відшкодувати (1): прото абьі єси 
намь то о(т)правиль такь какь бьі на(м) того нє бьіло жа(л) 
(б. м. н., 1496 ПЧФГ 36). 

3. (кого чим) надати, виділити віно дівчині (2): Колі 
прїгожаєтсА по емрти оцєвє и(ж) дЬвкьі нє нм-Ьючи рожє- 
ноє бра(т)и изоставаю(т) вь имєнїи, находА(т) сА имь та- 
КЬІМЬ ДЬВЬКОМЬ ОПЄКаЛЬНЇКЬІ ШТО(ж) И(х) ХОТАТЬ П'Ь’НЄЗМИ 
о(т)править коли замоужь поидоуть абьі имєнїє о(т)рималї 
(XV ст. СД 41); 
О отправити віномь (1) див. ВІКНО 2. 
ФОРМИ: інф. о(т)править (XV ст. СД 41); перф. 1 ос. 

мн. отправили єсмо (1478 АЗ III, 17); 3 ос. мн. одправили 
(1495 АЛМ 85); майб. З ос. одн. о(т)прави(т) (XV ст. ВС 36); 
баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. абьі єси... о(т)правияь (1496 
ПЧФҐ 36). 
Див. ще ОПРАВИТИ1 1, 4, *ОТПРАВЛАТИ, 
*ОТПРАВЛАТИ дієсл. недок. (1)()вйном отправ- 

л А т и див. ВІЇ НО 2. 
ФОРМИ: інф. о(т)правлм(т) (XV ст. ВС 36). 
Див. ще *ОТПРАВИТЬ. 
*ОТПРАВОВАНЕ с. (1) (стп. обргажжапіе) здійсню¬ 

вання, виконування (чого): Паки же, снаднейшого ради 
отправованя_ хвальї Божое при церкви соборной, даємо 
надто подь Острогомь тому господину отцу владьіце... село 
наше Бусчу (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛЛ, 2). 
ФОРМИ: род. одн. отправованя (1322 АрхЮЗР 1ЛЛ, 2). 
Пор. ОТПРАВОВАТИ. 
ОТПРАВОВАТИ дієсл. недок. (2) (стп. ос!рга\уо\уас) 

(що) виконувати, здійснювати (1): Гандле и куплю в рьінку 
и в клеткахь, и по улнцахь з мещаньї заровно отправова- 
ти и уеживати (!) мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); 

службу отправовати (1) див. СЛОУЖБА 1. 
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ФОРМИ: інф. отправовати (1389 РЕЛ І, 27; 1438 Р 141). 
*ОТПРИСАЧЬ дієсл. док. (4) {ста. огірггузщс) (без 

додатка) заперечити присягою: мьі сказоуємь микЖлє са- 
момоу о(т)прїсАчь и(ж) не вЯда(л) тьі(х) гро(ш)и ани мош- 
ньі (XV ст. ВС 32); оуставлАємь коли(ж) которьіи мещаиїнь 
алюбо соукна а любо ипьіи горговли а которомоу зємлє- 
йїпоу бє(з) запїсЖ повєри(т) а оу право с иимь поидє(т) 
тогдьі имєєть тоть мєщанїнь добрьіми лю(д)ми на нє(г) до- 
свє(т)чи(т) а запрїтца ль тогдьі имєєть самь своєю роукою 
о(т)присАчь (XV ст. ВС 18 зв.). 
ФОРМИ: інф. о(т)прїс/йЧь, о(т)присмчь З (XV ст. ВС 

18 зв., 27, 32); ! топрисмчь 1 (XV ст. ВС 19 зв.). 
Див. ще *ЗАПРИСАГАТИ, *ОТПРИСАЧЬ СА, *ПОПРИ- 

САЧЬ, ПРИСАГНОУТИ, ПРИСАЧЬ, ПРЬІСЯГАТИ. 
*ОТПРИСАЧЬ СА дієсл. док. (2) (стп. обрггузцс $іе) 

(без додатка) виправдатися під присягою: ОуставлАємь... 
колїжь которьш рьїцєрь... не боудєть пєрєсоудомь ова- 
жонь... а боудє(т) однова длА єго добро(г) бьітлєнїя имєєтсА 
своєю роукою о(т)присА(ч) и очистіть (XV ст. ВС 26 зв.). 
ФОРМИ: інф. са... о(т)прис.А(ч) (XV ст. ВС 26 зв., 32). 
Див. ще *ЗАПРИСАГАТИ, *ОТПРИСАЧЬ, *ПОПРИ- 

САЧЬ, ПРИСАГНОУТИ, ПРИСАЧЬ, ПРЬІСЯГАТИ. 
ЮТПРІСАЧЬ див. *ОТПРИСАЧЬ. 
*ОТПРОВОДИТИ дієсл. док. (1) (кого) провести, від¬ 

провадити: тогди они па(к) с поч(с)тїє(м) и добротою на(с) 
и наша кнЯгииЯ и наши паньї... о(т)проводнти без шкода 
(и) без забавьі... сь вси(м) с чи(м) коли будє(м) имЯти (Су- 
чава, 1457 Сові. II, 811). 
ФОРМИ: інф. о(т)проводити (1457 Сові. 11,811). 
*ОТПУСТИТИ див. ОГЬПУСТИТИ. 

*ОТПУСТИТИ Сії дієсл. док. (1) (на кого) звіритися, 
здатися, спуститися: того ра(ди) ива(н) ись своими братїа* 
ми онисЯ о(т)мєтали о(т) свою присЯгу и не хотили присяг¬ 
нути ись своими присЯжници али сЯ о(т)пустили на маруш- 
ку иа до(ч)ку ивана купчича аби она пощла сама и присяг¬ 
нула (Васлуй, 1474 РГС). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. ся о(т)пустили (1474 РГС). 
*ОТИОУЩАТИ дієсл. недок. (2) 1. (кому що) пробачати, 

дарувати вину, прощати (1): а мьі... єго... о тую ислую 
мєрзАчку и шкоду воєваную намь и корунЯ нашои оучине- 

ную о(т) єго оца правого чинимьі и о(т)пущаємьі єму все 
тьімь нашимь листомь (Ланчиця, 1433 Р 121). 

2. (що) покидати, залишати (що), відмовлятися (від чого) 
(1): єсть болєи пановь штожь имєють права нємєцькая оу 
свои(х) сєлєхь... а онї о(т)поущають нємєцькоє право а 
вєдоутсА по(д)лоугь по(л)скаго права (XV ст. ВС 26). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. о(т)пущаєми (1433 Р 121); 3 ос. 

мн. о(т)поущають (XV ст. ВС 26). 
Див. ще ОГЬПУСТИТИ. 
*ОТПУЩЕНЕ с. (1) відпуск, видача: Андрею ПрАжов- 

скому на отпущене людем его Шершневьским ведра меду 
до ключа Киевского даиваного, на вечность (Мереч, і496 
АЛРГ 69). 
ФОРМИ: знах. одн. отпущене (1496 АЛРГ 69). 

* Пор. ОГЬПУСТИТИ. 
*ОТПУЩОНЬІИ див. *ОПУЩОНЬІИ. 
ЮТПУЩ'ЬНЬІИ див. *ОПУЩОНЬІИ. 
*ОТРІАТІ 8ІА дієсл. док. (1) (стп. обріже) (кому) звіль¬ 

нитися (від кого): а іуіег гешііи пазгиіи... кагаі а к Іоши 
сгази сіеггут ісЬ, згіоЬусЬто 5 піші па$гуш пергуіаіеіеш 
оіріаіі 5іа і згіоЬусЬшо піезхіо боЬгоЬо пазхоЬо шсгупіП 
8 піші (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. мн. 82ІоЬусНто. .оїріаіі $іа 

(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
ОТПДСТЇТИ див. ОГЬПУСТИТИ. 
*ОТРАСЛИЄс. (1) (цсл. отрасль) (нащадки) рід, плем’я: 

смЯрєнїи архимандрит Иоасафь... и вьсЯ братство яжє о 
христЯ, видЯвшє ми сьіновство и прїятєлетво... слюбихом 
твоєи милости и твоєи отраслиє и твоємоу сЯмєни, поколи 

бЖдєт свАтоє мЯсто сїє, да бьдєт от иас твоє благоє произ- 
волєнїє (Сучава, 1476 Вй І, 217). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. дав. твоєи отраслиє (1476 БО І, 

217). 
*ОТРЕЧИ СЯ дієсл. док. (1) (чого) відректися, відмови¬ 

тися (від чого): А тьіе, господару, земяне вси тоежь огь- 
казали и тьіхь всихь новинь коло рачовь, коло воиинпа 
отреклися (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 21). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. отреклися (1475—1480 АрхЮЗР 

8/ІУ, 21). 
^ОТРИМАТИ дієсл. док. (2) (стп. оіггушас) (що) 

(у власність) одержати, отримати, дістати: по емрти оцевє 
и(ж) дЯвкьі нє имЯючи рожєноє бра(т)и изоставаю(т) вь 
имєнїи, находм(т) сА имь такьімь дЯвькомь опєкальнїкьі 
што(ж) и(х) хотАть пЯнєзми о(т)править коли замоужь 
поидоуть абьі имєнїє о(т)рималї (XV ст. СД 41). 
ФОРМИ: інф. о(т)рима(т) (XV ст. ВС 38 зв.); баж.-ум. 

сп. З ос. мн. абьі... о(т)рималї (XV ст. СД 41). 
*ОТРОКЬ ч. (1) (цс'/и отрокь) ОсвАтьіхь трєхь 

отр о к ов ь див. СВАТЬІИ 1. 
ФОРМИ: род. мн. отроковь (1411 Р 80). 
*ОТРОУБИТИ дієсл, док. (1) (що) відрубати: а колї 

толко вЯ(т) о(т)роуби(т) ино чєтьіри ско(т)ци маєть платить 
(XV ст. ВС 37). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. о(т)роуби(т) (XV ст. ВС 37). 
*ОТСАДИТИ дієсл. док. (1) (кого) поселити на своєму 

господарстві замість себе когось іншого для виконання умо¬ 
ви зобов’язань перед паном: а колї оу нємєцькомь правЯ 
кмєть осАдЯ(т) тогдн нє можєть о(т)итї о(т) пана одно дЯ- 
ди(ч)ство прода(в)ши а оу мЯсто сєбЯ кмєтА такт, богато(г) 
ка(к) сєбЯ о(т)са(ди)ть алюбо полА ємоу изорать... тогдьі 
можєть поити гдЯ хочєть (XV ст. ВС 39). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. о(т)са(ди)ть (XV ст. ВС 39). 
ОТСЄВА присл. (2) віднині, з цього часу: али по старому 

хотарю... также и о(т) сєва (зіс_Прим, вид.) на пєрє(д) 
да прнслоухає(т) увє(с) то(т) хотарь нашє(г) монастир А 
о(т) нємца (Сучава, 1463 Сові. 3. 45); И єщє варе колко 
црькви и с попми боудоут сЯ оучинитн и поновити от сєва 
на прєд, и попове боудоут сА поставити оу оусих тих вьг- 
шєписаниих монастирских еєл (Сучава, 1490 БО І, 420). 
Див. ше *ОТСЄЛІї. 
*ОТСЄЛІї присл. (1) віднині, з цього часу: а такождєрє 

чернь и ром'ьнє(л).., да нє имаю(т) о(т)сєлЯ напрА(д) болшє 
тЯгати ани упоминати за тота села... на пана шандра (Су¬ 
чава, 1472 Л//М» 528). 
Див. ше ОТСЄВА. 
*ОТСТАВАТИ дієсл. недок. (2) (кого) відступати, від¬ 

лучатися (від кого), залишати, покидати (кого): а николи(ж) 
нє хочем в о(т)става(т) н на вЯки и во вшитки часи никольї 
ихь нє о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39); ачбьі на(с), кто коли 
принєволА(л) и побоужа(л), абнхо(м) о(т) нєго о(т)стали и 
о(т) єго короуня... мьі слюбоуємь нє оставати (і) (Хотин, 
1448 Сові II, 738) 
ФОРМИ: інф. ! оставати (1448 Сові. II, 738); майб. 

1 ос. мн. хочємь о'т)става(т) (І388 Р 39). 
Див. ше *ОТСТАТИ. 
*ОТСТАРОДАВНА присл. (1) здавна, з давніх-давен: 

и пакь прьгелаль нась г(с)дрь напгь Стєфань воєвода до ва- 
шоє мл(с)ти... оуспоминаючьі вашо(и) мл(с)ти ижє о(т)- 
стародавна прє(д)ковє вашоє мл(с)ти кнзи литовьскии бьіли 
братове и прьіятєлєвє нашьі(м) прє(т)ко(м) (Вільна. 1493 
ПОСВВ 151 звЛ 
Див. шс ИССТАРОДАВНА, СЬСТАРОДАВНА 
*ОТСТАТИ дієсл. док. (6) (кого, від кого; без додатка) 

відступитися, відлучитися (від кого), залишити, покинути 
(кого): пак ли бьі... хо(т)л бьі коли о(т)стати тонь исньї 
кнА(з) корибу(т)... Авно а лнбо тайно тогда ми со всимь 
поспольство(м) зємли єго хочємьі єго о(т)стати (Лучиця, 
1388 Р 39); Мьі кнА(зї дмитрии олгЯрдови(ч) чиним-ь зна- 
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мєни(т)... ижє... тому истому королеви володиславови и 
єго коро(л)ци... слюбуємь... николи о(т) ни(х)... никоторою 
хитростью о(т)стати (Молодечно, 1388 Р 43); ачбьі на(с), 
кто коли принєволА(л) и побоужа(л), абьіхо(м) о(т) нєго 
о(т)стали... того николи не оучини(м) (Хотин, 1448 Сові. II, 
738). 
ФОРМИ: інф. о(т)стати (1388 Р 39, 43); майб. З ос. одн. 

о(т)стаиє(т) (1388 Р 39); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абьіхо(м).,. 
о(т)стали (1448 Созі. II, 738). 
Див. ще *ОТСТАВАТИ. 
*ОТСТОЯТИ дієсл. недок. (І) (від кого) бути віддале¬ 

ним, бути далеким: а болшє того никакоє власти да не 
имає(т) на(д) тє(м) мн(с)тьіре(м) пєчє(р)скимь и(с) пре- 
діли єго єпа(р)хїи а(р)хима(н)дрнтьі пєче(р)скоє, понє(жє) 
далече о(т) на(с) о(т)стои(т) констє(н)тинополя патрїа(р)- 
ховь (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. о(т)стои(т) (148! ГПМ). 
*ОТСТУПАТИ дієсл. недок. (1) (чого) порушувати (що), 

відступатися (від чого): а держали єсмьі имь наши листьі 
и николи єсмо ихь не о(т)ступали (Ланчиця, 1433 Р 124). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єсмо... о(т)ступали (1433 Р 124). 
Див. ще ВЬІСТОУПИТИ, ОТСТОУПИТИ 3. ОТСТОУПО- 

ВАТИ. 
*ОТСТУПАТИ СА дієсл. недок. (1) (передаватися у 

володіння, у власність) відступатися: кь володимирю 
о(т)ступаєтьеА потолі по оуимицю по пісчанни бродь по 
єоуфимково село (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. о(т)ступаєтьсм (1366 Р 14). 
Див. ще ОТСТОУПИТИ 2. 
ОТСТОУПИТИ дієсл. док. (12) 1. (від кого, кого і без до¬ 

датка) відступитися, відлучитися (від кого), залишити, по¬ 
кинути (кого) (5): Мьі Дмитрии... кнА(з) литовскии чинимь 
то знаємо... ижє... чистаА вірность и полна будемо дер¬ 
жав) тому истому королеви и єго королици... а николи ни 
в одно вєрємА нє о(т)ставати а ни о(т)ступити (Краків, 
1388 Р 40—41); а кролА єго мл(с)ти нигдїи нє о(т)стЖпимьі 
до живота, до нашєго (Бирлад, 1439 Созі. II, 714); А сет 
мн ©єоктисть... сь оуснм посполствомь, вьізнавами и явно 
чиним... ажє мьі слюбоуємь и записоуваєм сА господареви 
нашємоу... абьіхом мьі нє имали николи на віки отстоупи- 
ти... от королА єго милости (Сучава, 1462 БО II, 288—289). 

2. (що, чого кому) (передати у володіння, у власність) 
відступити (6): такжє хочю о(т)ступи(т) нашєму г(с)дрю, 
кро(л) пол(с)кому, тоі зємли шєпин(с)коі... по старую гра¬ 
ницю (Берестя, 1400 Созі. II, 619); А сє А панн Ань щькоть- 
скии... познаваю... ижь... оуздали и о(т)ступили тоі 
діднинн пану колі тако Ако сами дьржали (Галич, 1409 Р 
74); мьі па(н) ива(н) срі(м)скни... вьізнава(м)... ижє при- 
шедши прєд на(с)... пани махна узвєртовская и о(т)ступила 
узвартова пані я хні кьшскои (Львів, 1414 Р 85); мьі Стє- 
фан воєвода... <зна)мєнито чиним... ожє прїи(до)ша 
прід нами... слоуга нашь вірньї пань Тоадєр Звьі(щ)аль 
(и сь> своими сестрами... та отст(оуп>или они братоу 
своємоу... єдно село (Ясси, 1469 ВИ І, 138). 

3. (від чого) відступити (від чого), порушити (що) (1): 
про то(ж), варе коли сасовє о(т) бани имє(т) о(т)стоупити о{т) 
свои(х) токмА (л) (!) бу(д) коли, тогди сасовє нам имє(т) 

платити £роубли срєбра (Сучава, 1453 Сох/. II, 445). 
ФОРМИ: інф. отстоупити, о(т)ступити (1388 Р 41; 1436 

Созі. ГІ, 702; 1439 Со5*. II, 712; 1462 ВИ II, 289); перф. З 
ос. одн. ч. отстоупил (1467 Ви І, 122); 3 ос. одн. ж. обсту¬ 
пила (1414 Р 85); 3 ос. мн. отстоупили, о(т)ступили, отст(оу- 
п)или (1409 Р 74; 1458 ВИ І, 20; 1469 ВО І, 138); майб. 
1 ос. одн. хочюо(т)ступи(т) (1400 Созі. II, 619); 3 ос. одн. 
зам. З ос. мн. сасовє... имє(т) о(т)стоупити (1453 Созі. II, 
445); 1 ос. мн. о(т)ст*пимь! (1439 Созі. II, 714). 
Див. ще ВЬІСТОУПИТИ, *ОТСТУПАТИ, *ОТСТУПАТИ 

СА, ОТСТОУПОВАТИ. 
*ОТСТУПИТИ СА дієсл. док. (1) (чого) зректися (чого), 

відмовитися від чого): а тсжь штожь моя отець, пєтрь) 

воєвода, позьічи(л) пін Ази моєму милому г(с)дрю, кролю 
пол(с)кому, и тнхь сА о(т)ступлю (Берестя, 1400 СозЛ II, 
619). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. одн. см о(т)ступлю (1400 С05/. II, 

619). 
ОТСТОУПОВАТИ дієсл. недок. (1) (від чого) (порушува¬ 

ти встановлене, не виконувати чогось) відступати, відхо¬ 
дити (від чого), порушувати (що): колиж всєго прирожєня 
постат своєго пєрєдкоу виді на бьіванна (!) наслАдовати, 
про тож и мьі... от родитєлєв наших обьічаєв... отстоупо- 
вати нє имаємо (Сучава, 1462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: інф. отстоуповати (1462 ВО II, 283). 
Див. ще ВЬІСТОУПИТИ, *ОТСТУПАТИ, ОТСТОУ¬ 

ПИТИ 3. 
*ОТСУДИТИ дієсл. док. (2) 1. (кому що) (винести су¬ 

дове рішення про передачу чогось) присудити (1): И тими 
рази они... повєдили на(м), што(ж)... о(т)цьі и(х) право 
міли пєрє(д) королємь єго мл(ст)ю оу лАсє(х) в радомли 
и(м) би о(д)ньі(м) о(т)суди(л) тую о(т)чи(н)ну и ли(ст) 
судовн(и)... да(л) (Вільна, 1495 БСКИ). 

2. (стп. обздбгіс ст,е£0) (чого) позбавити (1): а паки би- 
хомь тако нє задержали, яко сА єсмо записали на то(м) 
сниму... пр'і оуси(х) пановь господар А нашєго, королА, 
що при то(м) били, що бьіхо(м) били осажєни (!) нашеи чти 
(Бирлад, 1435 Созі. II, 679). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. о(т)суди(л) (1495 БСДИ); 

баж.-ум. сп. пас. 1 ос. мн. що бьіхо(м) били !осажєни 
(1435 Созі. II, 679). 
Див. те *ПРИСУДИТИ, *ПРИСУЖАТИ. 
ОТСЬІЛАТИ дієсл. недок. (1) (що до кого) посилати, відси¬ 

лати: они мають тне дві копі грошей давать и пятнадцать 
бочокь жита солянокь. А намістники наши мають отсьіла- 
ти самн до Вилни до протопопи (Вільна, 1499 АСД VI. 3). 
ФОРМИ інф. отсьілати (1499 АСД VI, 3). 
Див. ще *ОТОСЛАТИ 2, ПОСЛАТИ, ПОСЬІЛАТИ, *СЛА- 
ТИ, СЬСЛАТИ. 

*ОТСЮЛЬ присл. (2) звідси: А ми мовждьі (!) би єсмо 
били хотіли коу досвєтьчінью и(х) правди алюбо хитрости 
о(т)сю(л) с короуньї нікоторьш паньї радньїи коу покоуші- 

нью таковьі(х) тадьінковь к ва(м) до кнзьства великого по¬ 
слати (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ОТТАМ присл. (4) звідти, звідтіля: А хотарь томоу сє- 

лоу... от обрьшїа Гога дроумом возним до потока Моунчє- 
лєлоуи, и от там .. до обрьшїа (Сучава, 1473 ВО І, 183). 
ОТТОВА присл. (21) звідти, звідтіля: а хотарь ємоу вьішє 

страхотіні гори жєжиєю на ворловоую могилоу, а о(т) 
това попєрєкь на страхоти(и)скоую дорогоу (б. м. н., бл. 
1400 Созі. І, 27); А хотар той... части от Бьєшещи... на 
столпь що єст против Щєфанов (до)м, от тов(а> на столпь 
що єст оу поле (Сучава, 1499 ВО II, 136). 
Див. ще ОТТОЛЬ, ОТТОЛ г£. 
ОТТОЛ див. ОТТОЛЬ. 
ОТТОЛЄ див. ОТТОЛЬ. 
ОТТОЛИ див. ОТТОЛ46. 
ОТТОЛЬ, ОТТОЛ, ОТЬТОЛЬ, ОТЬТОУЛЬ, одьтоль, 

ООТІІЬ присл. (16) звідти, звідтіля: а едучи дорогою зь 
полмили на западь зимний на гостинець Луцкий-полеский, 
а оттоль до дороги, которая идеть... до Крупой (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1Л/І, 2); а потомь черезь ричку Ровець по- 
вель до урочища Песочное, одьтоль до Цецульїнн долини 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); а обрубь земленнй тому име- 
ницу моєму Лопавшомь по старине: от именя моего Хрен- 
ннкь... аж до верьхов тое Смнжали, а оттол жолобомь до 
Пропастищь (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ПІ, 3); И тоть 
твоєє милости посоль вже зася оть туль ся вєрьнуль и кь 
тобє поєхаль (б. м. н., 1498 ВО II, 413); у Нгапусіи ... іезто 
рготеху зеЬе роїохуіу... росгопзгу об іоіеу шеіукоуі бо- 
гоЬу... ЬегеЬот щисЬашса... у обіиі ргозіо ш теги іеЬо 
Три шин, 1500 ДПЖН). 
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Див. ще ОТТОВА, ОТТОЛ'Я. 
ОТТОЛ'Б, ОЛОЛЄ, ОТЬТОЛЄ, ОТТОЛА, оттоля, 

ОЛОЛИ, ОТОЛА присл. (179) звідти, звідтіля: а о(т)ттгЬ 
по турью поколе турья прошла (б. м. н., 1366 Р 14); ахо- 
тарь имь нижни о(т) марьгшєвьци валь... просгЬ оу букови- 
ну могила а о(то)лА... до шєрьбовьского хотарА (Роман, 1392 
Сові. І, 7); и дорадивши сА єсмь тьі(х) старцо(в)... оучини(л) 
єсмь вічную границю... по пєрєхрєстньш путь... али(ж) до 
ло(з)... а о(т)толЬ до пропасни(к) до р'Ьки нєврьі (б. м. н., 
1419 Р 90—91); а поля єсмь ему дали и уехали своей зємь- 
л’Ь — по конец лозьі нивька иа долини, а оттоля к Медвижи 
могили (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/1V, 10); А хотар том(у) 
вишєписанномоу половина село (!)... да єст починшє от 
нижнєи странооу (!)... поперек на Бистрицоу, и от толе 
поперек оу боуковино(у) (Сучава, 1491 ВИ І, 472); Хо- 
чє(м) о(т)коуль изьіскь алюбо прїбьітокь прїхо(ди)ть о(т)- 
тоулє тє(ж) и казнь имєєть бьіти (XV ст. ВС 29 зв.); И тоть 
нашь посоль оть толе ся вєрьнуль и до нась прьієхаль 
(б. м. н., 1499 БО її, 447). 
Див. ще ОЛОВА, ОЛОЛЬ. 
ОЛРУТИТИ дієсл. док. (1) (ста. осИг^сіс) (кому що) 

(відрахувати певну суму) вирахувати: А кому коли отпу- 
стили мьіта луцкого... в тьіх его трех годех, мает он то за¬ 
писати, што бьі мАло того мьіта прийти: то маєм ему оттру- 
тити в наши пенези в тую ж суму (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
ФОРМИ: інф. оттрутити (1498 АЛРГ 82). 
*ОТТОУДА присл. (1) звідти, звідтіля: а хотар томоу 

село... о(т) поянь о(т) Л'ЬСОВ рог... просгЬ на вєрхь могилоу, 
а о(т) тоуда просгЬ на болото (Сучава, 1492 5 !62). 

*ОТТОУЛЄ див. ОТТОЛ'Й. 
*ОТХИЛИТИ дієсл. док. (3) (стг. огісЬуіііі, стп. осісіїуііс) 

(від чого) відступити, відійти: а не имаю отхилєнь бьі- 
ти никоудьі с гам имЬньєм от єго отчиньї от Острога 
(Острог, 1466 А8 І, 60); а не маєм бьіти отхил<є)нм нигдє 
от Острога, нижли маєм служити с того имєнА кн(А>зю 
Михайлу... вєчно и непорушно (Луцьк, 1487 АЗ І, 85). 
ФОРМИ: інф. пас. бьіти отхил{є)на 1 (1487 А З І, 86); 

бити отхил(є)ньі 1 (1487 АЗ 1, 85); отхилєнь бьіти 1 (1466 
АЗ І, 60). 
ОТХИЛИТИ СА дієсл. док. (і) (стг. оаспуіігі зе, 

{стп. обсЬуІіс зі§) (від кого) відступитися, відлучитися (від 
кого), залишити, покинути (кого): А сет мьі ©єоктисть... 
вьізнавами и явно чиним... ажє мьі слюбоуємь и записоува- 
єм сА господарєви нашємоу... абьіхом мьі не имали николи 
на вЬки отстоупити и отхилити сА от нашєго милого гос~ 
подарА, от королА єго милости (Сучава, 1462 Ви її, 289). 
ФОРМИ: інф. отхилити сА (1462 БО її, 289) 
Див. ще *ОТХИЛАТИ СА. 
! ОТХИЛОАЄТ СЬА (ОТХИЛАЄТСА) див. *ОТХИЛА¬ 

ТИ СА. 
*ОТХИЛАТИ СА дієсл. недок. (1) (стп. огісНуІаб зі?) 

(без додатка) ухилятися, відмовлятися (від чого): гдьі(ж) 
покоА и сладкость, ижь є(ст) на(д) винятки смисли, жадни 

сьА нєо(т)хилоАє(т) (!), єдно о всгЬмь, члкь неславньїи то 
по (!) дЬлА, ми боАровє и рада вєлможно(г) пєтра воєво(д)... 
Авно чини(м)... ижє хочємь вшитки слоужбьі.. королеви 
полскому... держати (Хотин, 1448 Сові. її, 737—738). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. І сьа... о(т)хилоАє(т) (1448 

Сові. II, 737). 
Див. ще ОТХИЛИТИ СА. 
*ОТХОДИТИ дієсл. недок. (4) минатися, забуватися (1): 

Абьі запомнєнА рЬчи с часов вдЬланьїхь не вдЬлалобн шко¬ 
ди, слушно єст ажбм вчинки людьскии которьіижь <сь> 
часомь отходАт достаточньїмь свєдєтствомь листов и на 
потомь будучимь бьілибьі явньї (Вільна, 1499 І, 117); 
О отходити сєго (з сєго) світа (3) 

вмирати, помирати: Се язь кн<А)зь Василєй Юрєвичь... 
отходАчи с сєго св'Ьта дал єсми и записал кь пр(є)ч(и)стой 
б<в)гоматєри кь зборной церкви кь Смолєнеку... село на 

имА Совоу и данники (б. м. н., 1470 АЗ І, 67); а тоть не¬ 
бо (ж) чи кв бра(т) мо(и) а(н)дрє(и) о(т)ходА з сєго свііта 
о(т)писа(л) мнЬ имє(н)є о(т)чизнн своєє третюю часть (Віль¬ 
на, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. отходАт (1499 А З І, 117); діє- 

присл. одноч. отход/а, о(т)хода 2 (1487 АЗ І, 240; 1495 
ВМБС)\ отход/йчи 1 (1470 АЗ І, 67). 

*ОТХОЖИВАТИ дієсл. недок. (І) (від чого) (виділяти¬ 
ся, відокремлюватися, відлучатися) відходити: коли пак 
стала валка оу зємли и они пошли под лєс к Ступну... а 
Мощєница от Сту(п>на (в ориг. от Стуна.— Прим, вид.) не 
отхоживала (Ступно, 1444 А З І, 42). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. отхоживала (1444 АЗ І, 42). 
Див. ще ОТОИТИ 2. 
*ОТХРИНЧА ж. (1) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): тЬм (зіс.— Прим. вид.) мьі видавше правоую 
н вЬрноую и(х) слоужбоу до на(с)... дали єсми и(м)... села 
... на оусти о(т)хринчи (Сучава, 1439 Сові. її, 41). 
ФОРМИ: род. одн. о(т)хринчи (1439 Сові. II, 41). 

*отцєвь прикм. (5) батьків: снь прї живогЬ оца 

своє(г) не имаєть пєча(ти) оцаьі пожїва(т) (XV ст. ВС 11 зв.). 

ФОРМИ: род. одн. ж. оцєвьі, оцви (XV ст. ВС 5 зв., 

11 зв.); ор. одн. ж. оцєвою (XV ст. ВС 11 зв.); місц. одн. 

ж. по оцєвє 1 (XV ст. СД 41); по оціївії 1 (XV ст. СД 41). 
*ОТЧЕСКИИ прикм. (1) (цсл. отьчьскь) який стосу¬ 

ється отців церкви: Аще ли хто подь областию нашою вь 
епархией Луцкой и Острозской, гординею превозносяй- 
ся, сия предания отческая... переступить дерзнеть, де¬ 
сять тисечей рублей на нась и на єпископа (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 3). 
ФОРМИ: знах. мн. с. отческая (1322 АохЮЗР іЛП. 31. 
*ОТЧИЖНЬІИ див. *ОТЧИЗНЬЇИ. 
*ОТЧИЗНА ж. (40) 1. (маєток, успадкований по бать¬ 

кові на правах повної власності) батьківщина, вотчина 

(31): мьі великий кнзь швитрикгаиль... чини(м) знакоми- 
то... ижє... дали єсмо тому прє(д)рєчєному пану андрйю 
за єго вьрную службу село михлинь... противь єго отчиз- 
ньі загорова (Київ, 1433 Р 118); а мьі єсми дали нашємоу 
миломоу братоу, стєфаноу воєводи, о(т) нашєи очєзньї (І), 
державу на имЬ, городь кєлїю... и мисто васлоуи (Сучава, 
1435 Сові. її, 682); Про (т)о нагорожаючи Ємоу Самомоу... 
При (в)сюи о(т)чи(з)пЬ И диди(з)н,Ь Єго зємлАной... зо- 
ставоую И си(м) Листо(м) моимь Надаю (Прилуки, 1459 
Р 171); а так ми записал вотчизну вєчно и непорушно 
(Ровно, 1488 АЗ І, 241); коли(ж) очичи в чюжєи зємли 
боудоуть мєнова(н) прє(д) соудомь тогдьі соудья слоужєб- 
иїко(м) єго имаєть зазвать триичи кь правоу абьі о(т)- 
повєда(л) к томоу хто сА прїповєда(л) кь єго очизнє (XV ст, 
ВС 16); будуть воньї тоесело Осекрово какь отчизну свою 
держати и уживати со всими людми (Троки, 1498 ГВКООУ 
вічная очизна (отчизиа) (3) див. Б1»ЧНЬІЙ. 

2. (стосовно до володаря) держава (6): відомо да є(ст) 

вамь, ажє помогль на(м) бь и добили єсми нашу очизну 
правою (Баків, 1447 Сові. її, 732); мьі романь воєвода... 
чинимо знаменито... ожє тоть истинньїи нашь мильїи отець 
пань дидрихь боучаскьіи... слюбиль ми миловати мА до 
своєго живота... и чтобьі єго милости стоАль подли нась 
добьіти наша очизна (Коломия, 1448 Сові. II, 305); И да 
єст нам слободи о и доброволно из их милости зємлАх опєт 
бьіти и добивати націю очизноу землю молдавскоую (Гир- 
лов, 1499 ВП II, 422) 
ФОРМИ: наз. одн. очизна (1448 Сові. її, 305); род. одн. 

отчизиьі, о(т)чизньі 10 (1433 Р 118; 1449 АЛМ 8; 1459 
АрхЮЗР тУ, 19; 1470 АЗ І, 67; 1483 АЗ І, 82; ВОРСР 
178; 1487 І, 239); о(т)чи(з)ни 1 (1459 Р 172); отчизньї 1 
(1499 БО її. 422); ! очєзин І (1435 Сові. її, 682); дав. оди. 
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очизнє (XV ст. ВС 16); знах. одн. отчизну, о(т)чизноу 9 
(1453 Созі. II, 495; 1461 АЗ І, 53; 1470 АЗ І, 65; 1487 Л5 І, 
240, 241; 1491 АЗ І, 97; 1494 АЗ І, 101; 1497 А З І, 112; 
1498 ГВКОО); очизноу, очизну 7 (1445 Р 148; 1447 Созі. 
II, 732;ХУст. ВС 16; 1499 ВО II, 422); вотчизиу 2 (1488 
АЗ І, 241, 242); ор. одн. отчизною (1459 АрхЮЗР 8/1V, 18; 
1475 АЗ III, 14); місц. одн. оу (о) отчизне, о(т)чизнє 2 (1478 
ЗРМ; 1494 АЗ І, 101); при о(т)чи(з)нь 1 (1459 Р 171); оу 
вотчизнє 1 (1489 АЗ 1,89); оуочизньї І (1452 Созі. II, 422). 
Див. ще *ОТЄЦЬСТВО, ОТНИНА 1, ОТЧИНА. 

*ОТЧИЗНЬ!И прикіл. (15) {переданий у спадок по 
батькові) успадкований, спадковий (6): А сє я пани вико¬ 
ва А Чаплича... сознаваю... штож нєбожчик пан мой пан 
Єнко Чаплич мєнАл (!) со кн(А)зєм Йваном Острозким 
отчиною своєю Голчєм на кн(А)зжи двор отчизньїй (в 

ориг. на кнзжи двор отчижньїи.— Прим. вид), на Мєжи- 
речє (Луцьк, 1487 АЗ І, 85); и поведили передь нами щожь 
ихь привилей на ихь село отчизное Осекрово зь церкви 
ихь згинуль (Троки, 1498 ГВКОО); имєннє отчиз- 
ноє (5), отчизноє имєнє (1) див. ИШїНЇЄ 1; 
люди отчизньїи (1) див. ЛЮДИ 2; чєловЬкь 
отчизнии (1) див. ЧОЛОВІ КЬ 4; 

(переданий у спадок по роду) вотчинний, родовий (1): 
А сама есми тє(ж) пєча(т) свою о(т)чизноую к сємоу моємоу 
листоу привЬсила (Луцьк, 1490 ЗХП 136). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ! отчижньїи (1487 А5 І, 85); знах. 

одн. с. отчизноє, отчизное (1475 АЗ І, 72; 1498 ГВКОО); 
ор. одн. с. о(т)чизньі(м) (1490 ЗХП 136); знах. одн. ж. 
о(т)чизноую (1490 ЗХП 136); род. мн. отчизиьіхь (1475 АЗ І, 
72); знах. мн. ж. отчизньїе (1498 ГВКЛ 22); знах. мн. с. 
отчизньїе (1488 АЗ І, 241); ор. мн. о(т)чизньіми (1467 СП 
№ 13; 1490 ЗХП 136; Пам.); місц. мн. на отчизньїх 1 (1454 
А5 III, 10); на отчизнихь 1 (1454 АЗ III, 10). 
Див. ще Ю УСІУгКУІ, *ОТЧИННЬІИ, *огьчи- 

СТЬІИ 

ОТЧИНА, ОТЧЬІНА, ОЧИНА ж. (105) 1. (маєток, 
успадкований по батькові на правах повної власності) 
батьківщина, вотчина (95): мьі алєксандрь воєвода... знає¬ 
мо чинимь... ожє тота истиниаА маиколА... сь своими сньї... 
тАгали на влада и на крьстю о(т) солкьі ажє имь бьіла очи- 
на тото село о(т) солка и не могли добити (Баия, 1418 
Созі. І, 126—127); и ми видавше правоую и вЬрноую єго 
слоужбоу до на(с)... дали єсми ємоу... єгоже очиноу, село 
на бЬломь потоці, гдєє(ст) єгодомь (Сучава, 1439 Созі. II, 
61—62); а то есми продала для частое служби господар- 
ское и для того, што мнЬ не отчьіна, але набьіте (Володимир, 
1440—1492 АкЮЗР II, 105); Сє азь... ан(д)рє(и) владими- 

рови(ч)... о(т)писаль єсмь своєи жєнЬ Кнгни марїи... свою 

очиноу... имЬиїє... словєнєскь мошлиоє (Київ, 1446 Р 154); 
Я пан Дробьішь Мжюрович... коупил єсми оу пана Олєх- 
на Чоускьі имЬньє єго правоую отчиноу и дЬдиноу, иа имА 
Конюхи... оу вотчиноу и в дЬдиноу (Острог, 1463 АЗ І, 
56); О жакоу алюбо о каплан^ которьіи(ж) держить очиноу 
свою (XV ст. ВС 12); а дали то есмо у вотчьіне вечно, ему 
и его жоне (Вільна, 1499 РИБ 777). 

2. (стосовно до володаря) держава (10): а симь нашимь 
листомь потвєржАємь... ажє намь господарь нашь, король, 
кривдьі не оучинить оу нашєи зємли и оу моєи отчиньї и оу 
моєи во всєи граници (Дольний Торг. 1411 Созі. II, 638); 
огьколе даль мильїй богь оу роуки Стєфаноу воєводє отьчи- 
ноу єго, землю молдавьскоую, а онь слоужиль и слоужить 
господароу своємоу, вєликомоу королю, сь правьдою 
(б. м. н., 1481 ВИ II, 364); и мьі бьіли тую речь отьложили 
до нашого... щасного пріеханья до отьчиньї нашое, велико¬ 
го князства Литовьского (Краків, 1489 РИБ 433); Што 
г(с)дрь вашь штєфа(н) воєвода всказа(л) чєрє(з) вась к 
нашому г(с)дру ажьбьі єго мл(с)ть ми(р) вєчньі(и) взА(л) 
з вашимь г(с)дрємь... по(д)лугь давного обичая какь 

пє(р)вє(и) того здавна бьівало за прє(д)ковь єго мл(с)ти 
межи вєликимь кнАзьство(м) о(т)чиною єго мл(с)ти и зем¬ 
лею мо(л)давьскою (б. м. н., 1496 ОПСВВ 61). 
ФОРМИ: наз. одн. отчина, о(т)чина 11 (1445 АкЮЗР 

І, 17; 1448 Созі. II, 324; 1449 АЛМ 8; 1452 Созі. ТІ, 410; 
1464 ОІЯ*А» 517; XV ст. СГЧА; 1495 РИБ 602);отчмна 
2 (1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1494 РИБ 560); очина З 
(1418 Созі. Г, 127; XV ст. ВС 31 зв^;_ 1437 Созі. І, 529); 
зам.знах. продали... очина і (1482 БО І, 262); род. одн. 
отчиньї, о(т)чнньі, отьчиньї 12 (1466 АЗ 1,60; 1470 ВО І, 
147; 1489 РИБ 433; 1491 АЗ І, 94; XV ст. РИБ 609; СЯ 
40 зв.; 1495 БСКИ; ВК; ВМБС; РИБ 620); очиньї 4 (6л. 
1458 Р 167; XV ст. ВС 22 зв.; СЯ 41; 1487 ВОРСР 178); 
о(т)чьіньі 1 (1495 ВК); дав. одн. о(т)чинє 1 (1495 БСКИ); 
о(т)чи(н)нє 1 (1495 БСКИ); о(т)чьінє 1 (1492—1493 ПВФЧ); 
отчинь 1 (1496 ОКИВ); очинє 1 (XV ст. ВС 22 зв.); отчини 
І (XV ст. АрхЮЗР 8/ІМ, 193); знах. одн. отчину, отчииоу, 
о(т)чииоу, отьчииоу, отьчиноу 22 (1435 Созі. І, 454; 1436 
Созі. І, 455; 1458 ОЖДМ; 1463 АЗ І, 54; ВО І, 73; 1466 АЗ І, 
60; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1481 ВО II, 364; 1488 АЗ І, 88; 

1494 АЗ І, 101 і т. ін.); очиноу, очиноу, очи(н)оу 13 (1439 
Созі. II, 61; 1442 Созі. II, 87; 1443 Созі. II, 138, 141, 160; 
1446 Р 154; 1448 Созі. II, 342; XV ст. ВС 12, 22 зв., 27 зв.; 
СЯ 41 зв.; 1489 ВО І, 376); вотчииоу 2 (1463 АЗ І, 56; 
1463—1478 РЕА І, 36); отчинну, о(т)чи(н)ну 2 (XV ст. 
РИБ 610; 1495 БСКИ); о(т)чьїну і (1495 ВК); очмноу 1 
(1451 ДГШХ); ор. одн. отчиною, о(т)чиною 6 (1473 
АрхЮЗР 8/™, 102; 1475 АЗ І, 71; 1482 АЗ І, 80; 1487 АЗ 
І, 85; 1495 ВМБС; 1496 ОПСВВ 61); очиною 1 (XV ст. 
СЯ 41 зв.); місц. одн. на (во, оу) отчинє, о(т)чинє 3 (1489 
АЗ І, 89; 1492—1493 ПВФЧ; 1495 ВК); У вотчине, воть- 
чине 3 (1487 РИБ 435; 1489 РИБ 438; 1495 БСКИ); во (вь) 
очинє З (XV ст. ВС 20 зв., ЗО зв.); при (во) очїнЬ, очннЬ 2 
(XVст. ЗС35зв., 42); во оччинє 1 (XV ст. ВС 16); во оч- 
чинь 1 (XV ст. ВС 22); на о(т)чьіне 1 (1493 ОПВВ 152 зв.); 
оу во(т)чииЬ 1 (1495 ВК); у вотчннє 1 (1499 РИБ 777); 
оу отчиньї 1 (1411 Созі. II, 638). 
Див. ще *ОТЄЦЬСТВО, ОТНИНА, *ОТЧИЗНА. 
*ОТЧИННЬІИ прикм. (4) 1. (переданий у спадок по 

батькові) успадкований, спадковий (1): Мьі Кнегиии 
Щвитрикгаиловая Кнегини Аниа жаловали есмо слугу 
нашого Ходка землею его отчиною, што бьіла под Рянцем 
(Дворець, XV ст. СГЧА); люди отчинньїи (1) див. 
ЛЮДИ 2;ьімєнє отчиньное(І) див. ИМ'БНЇЄ 1. 

2. отчий, рідний (1): О рожєнои братїи алюбо стрєчьньі(х) 
што сєстрьі видають замоу(ж) из домоу ооччинно(г) (!) 
(XV ст. ВС 36). 
ФОРМИ: род. одн. ч. І ооччинно(г) (XV ст. ВС 36); ор. 

одн. ж. отчнною (XV ст. СГЧА); род. мн. о(т)чиньнм(х) 
(1496 ВМКФС); знах. мн. отчинньїи (1498 АЛМ 169). 
Див. ще *ОУС2У2Рт, *ОТЧИЗНЬІИ, *ОГЬЧИСТЬІИ. 
ОТЧИЧ, ВОТЧИЧЬ, ОЧИЧЬ, >УОІС2ІС2, \УОС2ІС2 

ч. (18) І. спадкоємний володар, спадкоємець (11): тогди ємоу 
кондрать не хотЬль отповЬдити олижь пришєдь ВОТЧИЧЬ 
даль свою рЬчь васковЬ в роуцЬ любо стратить а любо до- 
боудєть (Галич, 1401 Р 65); а чиними єго правимь о(т)- 
чичємь и дЬдичомь тимь городумь цєцуню и хмелеву (Лан- 
чиця, 1433 Р 125); ми пєтрь воєво(д)а о(т)чи(ч) зємли 
мо(д)вскои (!) знамЬнито чинм(м)... ажє... дали єсмьі на- 
шєм(оу) монастирю о(т) побрати... чєтири чєля(ди) ци- 
гаиь (Дольний Торг, 1444 481): основана бьіе 
црквь прстиа бдца печрскаа иа старом основаній при ве- 
ликом короля казимирЬ блговЬрн. кнзем семеоном алек- 
сандрові отчичи кіевском прі архімандритЬ іоан (Київ, 
бл. 1470 ОБРИ 129—130); а кн<А)зь Семен дЬдич и отчич 
Збаразский имаєт мЬти, держати и поживати ис полми и 
гроблАми... што к тим селом слушают (Володимир, 1470 
АЗ І, 65); А се ми кнзи Васнлиевичи, отчичи Збаразскии... 
сознаваемь... ижь мЬняли есмо и з дядкомь и своимь... 
отчиною своєю (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 102). 
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' 2. землевласник (2): ПригожаєтсА частокро(т) што ов¬ 
чини алюбо дідичи єзьдА(т) по чюжєи зємли послоужьбамь 
а заставлАють намєсникьі во оччинє своєи алюбо оу ді- 
дииі (XV ст. ВС 16). 

3. феодально залежний селянин, позбавлений права пере¬ 
ходу до іншого землевласника (5): И мьі пожаловали его 
и дали есмо ему тьіи дворища — самому пахати и люди са¬ 
дити у вь отчи^овь міста на тьіхь пустихь земляхь (Кра¬ 
ків, 1454 АЛМ 12); а туть же дроугая зємлА поустаА по- 
лазомь же лазять а очи(ч) ма(л) вє(л)ми (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93 зв.); а тьіи люди о(т)чичи мои на имА микоула 
ильА юрєць... мають ему потому служити ка(к) єсть в той 
зємли обьічаи (Луцьк, 1490 Лам.). 

. ФОРМИ: наз.одн. отчич, о(т)чи(ч) 2 (1444 ОЩ«Ау> 481; 
1470 А8 І, 65); очичь, осгісг 2 (XV ст. СЯ 42; 1413 СІ 48); 
вотчичь 1 (1401 Р 65); ^осгісг 1 (1413 ОБ 48); июісгісг 1 
ДІ4ІЗ ОБ 48); ор. одн. о(т)чичємь (1433 Р 125); місц. одн. 
приотчичи (бл. 1470 ОБРН 129); наз. мн. отчими, о(т)чичи 
5 (1463 АЗ І, 54; 1467 СЛ № 13; 1473 АрхЮЗР 8/Г/, 102; 
XV ст. ВС 16; 1490 Лам.); очичи 1 (XV ст. ВС 16); род. мн. 
отчичовь, о(т)чичо(в) 2 (1454 АЛМ 12; 1467 СЛ № 13); 

,очи(ч) 1 (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
*ОтЧИЧКА ж. (І) спадкоємна володарка, спадкоємни¬ 

ця: а пото(м) бори(с) рєкь а на(д)то міль єсми єднаньє 
с глібо(м) остабьєвичо(м), которц(и) маєть за собою ро- 
жоную дочку васи(л)єву о(т)чи(ч)ку тьі(х) имінє(и) (Віль¬ 
на, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: знах. одн. о(т)чи(ч)ку (1495 ВМБС). 
*0ТЧИЧЬ див. ОТЧИЧ. 
ОТЧЬІНА див. ОТЧИНА. 
ОГЬ1, ОТО, ОТЬ, ОТ ОДЬ, ОДО прийм. (4821) (з род.) 

{. (виражає об*єктні відношення) (3152) а) (вказує на 
особу, яка є джерелом стану, повідомлень, відомо¬ 
стей, дій і т. ін.) від (791): тьіе вси села... маеть держати 
господинь богомолець нашь Климентьій, владьїка Луц- 
кий... а за нась и чада наша Господа Бога молити... бла- 
гихь миловати, а злобньїхь казнити, яко самь оть Христа 
Спаса власть господинь отець владьїка маеть (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР іЛП, 3); о(т) кнАзА о(т) кєстутА и о(т) кнА- 
зА о(т) либорта у торунь к містьічємь (бл. 1341 Р 2); мьі 

великий кнзь витовть дали єсмо сюю нашу грамоту бєдри- 
ху што держить о(т) нась дві сєлищи (Турейськ, 1429 Р 
112); Стєфань воєвода... даємь сє(с) нашь листь бсімь 

*>рашовліномь, якожь имали о(т) оца нашєго покоиника 
грамоту... яко да ходАть сь своєю торговлєю доброволно 
унашєизємли (Устя Башія, 1435 Сові. II, 676); И того ради 
приймете оть вседерьжителя Бога благодать и милость, 
а оть нашого смиреня благословенне и молитву (Холм, 
1440 АрхЮЗР іЛП, 5); Про то нагорожаючи Ємоу Само- 
іюу... При (в)сюи о(т)чи(з)ні И диди(з)ні Єго... зоставоую 
(4 си(м) Листо(м) моимь Надаю Котори(х) Про(д)ковє Єго 
о(т) про(д)ковь мои(х) Спокойнє дє(р)жали И они(х) зажи¬ 
вали (Прилуки, 1459 Р 171); От пана Киракола... и от па¬ 
ва Боучоума... пишем много здравиє и любовно поклонє- 
вїє братиАм нашим (Сучава, 1480—1484 ВЛ II, 369); Ста¬ 
росте Луцькому... и иньїмь, хто потомь будеть оть нась 
Дучоскь... дерьжать (Судомир, 1488 РИБ 424); А привилїє, 
-щоимал дід их Стоян Прочєлиик от діда нашєго от Аликса- 
идра воєводи на тих селах, а тота привилїє загибла от Тоур- 

•ков (б. м. н., 1490 /Ш І, 434); а казальего милость отомь 
ідоведатсА пану Юрю Пацєвичу, какь дєржаль от єго мн- 
лости Киев (Вільна, 1493 АЛРГ 55); да є(ст) н(м) о(т) на(с) 
лури(к) н сь вьсємь доходо(м) (Ясси, 1500 Соя/. 5. 234); 
; (вказує на особу або предмет, до усунення яких призво¬ 
дить дана дія) від (46): а николи о(т) ни(х) а ни о(т) коруньї 
Чю(л)скоі никоторою хитростью о(т)стати але ото вси(х) 
ФєприАтєлии остєрєга(т) (Молодечно, 1388 Р 43); о(т)ді- 
'лили вольчка о(т) себе (Вишня, 1393 Р 52); и такжє имаємц 
]€Го вьістєрєгати о(т) всіхь зльі(х) речей (Сучава, 1433 

Сові. II, 653); а па(н) на(ш) коро(л) его мл(с)ть абьі на(с) 
милова(л) и опасоува(л) о(т) нашихь нєпрїАтєлєвь (Серет, 
1453 Сові. II, 765); а хто би ихь хотєль габати до рокоу, 
и ти бьі ихь о(т) тихь борониль (Краків, 1487 АМЛ); 
а хто бьі хотє(л) игоумєноу пєрєсопницкомоу... кривдоу 
вчинити... я по(д)нимаюсА о(т) вси(х) кривдь єго боронити 
(Луцьк, 1490 Лам.); Також и прєрєчєнни... Ян Олбрахть, 
крал полскїи, и братїя єго милости Алєксандрь... и Жиг- 
монть... нас Стєфана воєводоу и діти наши... от вьсАх 
нєпрїятелєи наших... имают боронити (Гирлов, 1499 ВО 
II, 420); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 
ками) від (1): и потврдили єсмо и(м) даа(нїє) наши(х) 
прє(д)ко(в), на то яко да имаю(т) слободу на віки, о(т) 
вси(м) (Сучава, 1453 Сові. II, 492); 

(у сполун. з пасивним дієприкметником або іменником, 
що виражає дію, вказує на виконавця її) (відповідає сучас¬ 
ній безприйменниковій конструкції з ор.) (ЗОЇ): Аще ли 
хто подь областию нашою... сия предания отческая... пе¬ 
реступить дерзнеть ... да казнится и оть Бога проклять 
будеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а коли которьі гос- 

подарь порушить таковьіи да єсть проклАть о(т) га ба и 

о(т) прч(с)тую єго мтрє и о(т) стхь и вєрховньі(х) ві ап(с)ль... 

и о(т) оусіхь стхь (Сучава, 1403 ДГ А А); а ми такі жь... 
познавши ижь прєрє(ч)нни стєфань воєвода помочи и ра¬ 
ди напротиву намь... нє чиниль... про то жь єго со всіми 
по(д)данпьіми о тую исную мєрзАчку и шкоду воєваную 

намь... оучинєную о(т) єго оца правого чинимьі и о(т)- 
пущаємьі ему все тьімь нашимь листомь (Ланчиця, 1433 Р 

121); а мито имаю(т) давати о(т) тару по д гроши, яко(ж) 
било староє право, дано имь о(т) наши(х) прє(д)ковє (!) 
(Васлуй, 1499 Сові. II, 743); па(к) кто сі покоуси(т) пороу- 
шити того... нашєго даанїА... таковїи да єсть проклА(т) 

о(т) га ба... и о(т) пріч(с)тиА єго бгомтрє (Ясси, 1500 
Сові. 3. 231); 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
родовим суб'єкта або з прийменником від з род.) (13): 

Великому королеви владиславу гдрви нашему милостиво¬ 
му служба о(т) слуги твоєго о(т) Костька судьі пєрємьішльс- 
кого (б. м. н., 1386—1418 Р 34); владиславоу, вєлєбпомоу 
кролю польскомоу... слоужба вірна а (!) на уси часи о(т) 
илїаша воєводи (Сучава, 1435 Сові. II, 681—682); и боуди 

Ємоу клАтва, о(т) ба... и о(т) прч(с)тнА вл(д)чцА... и о(т) 

всі(х)... ангєль (Київ, 1446 Р 154); а хто учнє(т) устоупа- 
тися... да боуди на нємь о(т) на(с) кля(т)ва (б. м. н., 148! 
ГПМ); 

(вказує на об'єкт дії або особу, до якої звернена дія) 
(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції із 
знах. або з прийменником у з род.) (7): ми алєксандрь воє¬ 
вода... чиними знаємо.,, ожє... поділили єсмьі о(т) нашєя 

отниньі и дали єсми стін єп(с)кпии нашои... два села (Су¬ 

чава, 1403 ДГАА); о тєхь которимь мть оумрєть а они 

просА(т) о(т) оца дєльнїци докоуль дроугоую жєноу (XV 
ст. ВС 28); и тєпєрь просимо такожь оть твоєє милости, 
и аби єси намь потвєрьдиль присягою твоя милость, 
абихмо могли веровати, ажє єси намь со всєю правьдою 
твоя милость (б. м. н., 1496 ВО II, 402); А пак аж сА при- 
лоучит та побігнєт нікоторїи наш боярин... до кролі єго 
милости... тот бьі имал одослати сі до нас до своєго госпо¬ 
дарі, просічи соби от нас миру (Гирлов, 1499 ВЛ II, 421); 

(вказує на особу, яка бере участь у дії) (відповідає су¬ 
часній конструкції з прийменником з Із ор.) (1): и привилїє 
от Алєксандра воєводі діда нашєго єщє есмо имь дали що 
иа тоти села, що биль изміниль тоти дві села дАд нашь 
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Алєксандрь воєвода от Бистричьскаго монастира, и Би- 
стричьскомоу монастироу даль три села на Бистрици (Гир- 
лов, 1499 ВО II, 162); 

б) (вказує на сукупність осіб, з яких виділяєть¬ 
ся один або більше) з, із (777): Которьіи от Вормєнь 
чАсть ємоу оучинитє, Ако тоби нрмь оучинили єстє оу 
нашєи зємли, оу Молдавскои (Сучава, 1401 НІН)] а кто бьі 
о(т) на(с) по правдЬ нє слоужи(л) илїашю воєводє, а того 
имєть король... казні ти (Сучава, 1435 Сові. II, 689); а та- 
ко(ж) тоти люди... да нє имає(т) никто о(т) наши(х) пано(в) 
и оурАднико(в) соудити и(х) (Ясси, 1449 Сові. II, 391); 
А по нашим живогб, кто боудєт господарь нашєи зємли, 
от дЬтєи наших или от нашєго родоу... тот щобьі ємоу 
иє пороушил нашєго даанїа (Сучава, 1475 ВБ І, 206—207); 
а по нашємь животА, кто боудє(т) г(с)п(д)рь нашєи зємли, 
о(т) дЬтєи наши(х) или о(т) нашєго родоу... то(т) бьі нє- 
пороушил (зіс.—Прим, вид.) нашєго даанїА и потвьрж(д)є- 
нїА (Ясси, 1500 Соя/. 5. 231); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) з, Із (23): (А по) нашємь животі кто имєть бьіти 
господарь оу зємли молдавскои... от наше плємА... то имь 
да непорушать нашєго данья (Сучава, 1403 НЗ 338); а оу 
дьі(х) сєла(х) да нє смАєть ходити ни єдинь нашь оурАд- 
ни(к)... ани инь никто о(т) наши(х) оурАднико(х) (Ясси, 
1449 Сові. II, 391); А которїи, по нашєм животі... от бра- 
тїях свАтаго мЬста сєго... нє бьдєт стоати вь сєм нашєм 
токм'Ьжєм, таковїи да даст отвЬть прЬд богом (Сучава, 
1476 ВО І, 217); 

в) (вказує на ціле, з якого виділяється частина) з, від або 
відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
род. (462): Сє азь пань радоуль.. и жоупань ба(н)ко... 
даємо відомо... ажє балица воєвода и драгь мєщєрь... да- 
дошє о(т) своєго оурика три села манастирю (Сігет, 1404 
ГМ)] а ливовчАнє што имоут принести сами из оугорь 
сєрєбро жєжєноє, от того сєрєбра што бьіхомь мьі коупили 
собЬ колко боудєт иамь надобно (Сучава, 1434 Сові. II, 
670); Ино сЬ зостали нашємоу вЬрномоу паноу Щєфоуло- 
ви... на єго части от тих отнини три села (Сучава, 1480 
ВБ І, 241); мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... оже 
прїидоша прЬд нами... молєбникь нашь кир попь Григо- 
рїє... и сь вьеЬми яжє о христЬ братїами... и измЬнили сь 
господство ми правоую... отниноу от праваго монастирс- 
каго оурика (Ясси, 1500 ВО II, 173); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 
ками) від або відповідає сучасній безприйменниковій кон¬ 
струкції з род. (44): мьі алєксандрь воєвода... чинимь зна¬ 
менито... ожє єсмьі оузАли о(т) тамрьташовци... пАть дво¬ 
ри татарь (Сучава, 1411 Сові. І, 95); а ми тако(ж)дєрє и 
о(т) на(с) єсми дали... слузЬ нашєм у, глигору... тоє прЬ(д)- 
рєчєноє половина о(т) половина село, о(т) ри(ш)кани 
Сучава, 1500 Сові. 3. 234); 

г) (вказує на об'єкт, що є одиницею обчислення, з якого 
щось належить) від (377): Про то я... записала есми... кь 
светому Спасу кь Кобрнню... десятую мЬрку оть жита... 
и оть ярини всякое (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а мито 

имаю(т) дати о(т) тару по д гроши (Васлуй, 1452 Сові. II, 

759); а на сторожу от воза по ві грошн (Сучава, 1460 ВО II, 
273); у Володимири оть накладного воза поль третя гроша 
давати (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); И ми хочомо (!) 
о томь до намєстьниковь нашихь пограничьнихь писати, 
ажь би лихихь людей за то карали и оть поличьного би 
дєсятоє брали (б. м. н., 1496 ВО И, 405); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) від (62): а кто имєть повезти сукно до брашова, 
на головноє мито, у сучавЬ, оть гривну три гроши, а у 
баковЬ оть гривну польвтора гроша (Сучава, 1408 Сові. 
II, 631); развЬ которїи боудоут возити рибоу, он аби давал 
от єдноу мажоу єдноу рибоу, а от єдин возок також єдноу 
рибоу (Бирлад, 1495 ВО II, 64); 

д) (вказує на особу, від якої щось одержують, купують і 
т. ін.) у (кого) (65): тЬмь ми видЬвшє єго правоую и вЬр- 
ноую слоужбоу до на(с)... дали єсмьі ємоу... села... хєн- 
цовци... и томинци што о(т) михаила коупиль (Сучава, 
1431 Сові. І, 317); Чьтврьтоє село єсми имь дали... на имЬ 
Ньгомирєщи... що смо коупили тоє село от Филиппа и от 
Тоудорана и от сестри их от(... М)ирчини (Гирлов, 1499 
ВО II, 162); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) у (кого) (34): тЬ(м) ми видЬвши єго правою и вьр- 
ноую слоужбоу до на(с) ... дали... єсми єму... борчєщи, 
що купи(л) о(т) сновє нє<г)рилови (Сучава, 1455 Сові. II, 
543—544); ми Стєфань воєвода... знаменито чиним(ь)... 
ожє... наши слоугьі... продали...єдно село на СєрєтЬ... що 
били коупили они тоє село от Косте и от сєстрах(ь) Костя¬ 
них^) (Сучава, 1500 НА 260); 

е) (вказує на особу або предмет, від яких хто або що 
відсторонюється, віддаляється, відокремлюється) від (52): 
Тие вси села... маеть держати господинь богомолець нашь 
Климентий... а за нась ... Господа Бога молити... архи- 
мандрити благословити... никакоже... свесченьниковь 
оть него благословенннхь оть церкви отгаияти... н все со 
благословениемь его творити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/УІ, 

3); а тому мунастирєви нє о(т)лучАтисА о(т) стго ивана оу 
вЬки (Перемишль, 1378 Р 26); и что-би и ньінЬ ващимь 
опьканемь та богомолья стояла с покоемь, а тоть би попь 
оть нее прочь кь иной церкьви не шель (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1 /VI, 5); ничого тоє зємли от Манєва нє отошло 
(Манів, 1478 А З І, 76); И загоубил Аврам вистАрник тоє 
село оу хитлЬнстви, коли побежал от нас до литовскои зєм¬ 
ли (Сучава, 1493 ВО II, 22); и вь тьіхь мистехь стоить, 
естлиби онь не хотЬль ему служити, тогди ему вольно 
пойти огь него прочь (Вільна, 1498 АЛМ 159); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) від (2): ино па(н) гостило нє могль добоувагти тоє 
сєлоо(т) калоугєри (Сучава, 1455 Соз^. II, 561); того ра(ди) 
ива(н) ись своими братїами они сЬ о(т)мєтали о(т) свою 
присЬгу (Васлуй, 1474 РГС)] 

е) (вказує на особу, з якої щось стягається) з, від 
(34): к тому и куници огь поповь по всемь городомь 
и погостомь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); а ктобьі хотЬль 
оузЬти о(т) ни(х) мито или бро(д)ниноу... да боудє(т) про- 
клА(т) (Сучава, 1429 455); а до тих люди що соут 
оу тЬх села аби иє имали дило ни єдин наш боАрин... ани 
пєрєроубци, нн соудити их, ани глобоу оузАти от них 
(Сучава, 1481 ВО І, 257); 
ж) (вказує на предмет, призначений для чого) (з відтін¬ 

ком мети) для (чого), під (що) (10): тЬм ми видавши єго 
правою и вьрною слоужбоу до на(с)... дали... єсми... на 
готовци мисто о(т) села (Сучава, 1432 ДГВІН)] и тиж 
єсми ємоу дали... сєлишчє, на бахлоуєцЬ... и сь мистом от 
млина (Сучава, 1493 Сові. 5. 176); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 
ками) для (чого), під (що) (15): и мьі видЬвшє єго правою 
и вЬрною слоужбою до ка(с)... дали... єсми єму... мЬсто 
о(т) млннь (зіс.— Прим, вид.) на брьла(д) (Васлуй, 1442 
Сові. II, 101); Ино ми видЬвшє их доброн воли и токмєж... 
єсми дали... слоузЬ нашємоу паноу Лоупє... мЬето от село, 
на оустїє СьратЬ (Сучава, 1489 ВІ) І, 373); 

з) (вказує на особу, за дорученням якої виконується дія) 
від (15): о(т) мЬстичовь короткий павєль григорь па в ель 
писарь (Львів, 1368 Р 16); а иа то свЬдковє... пан миколаи 
прєдбор, пан соудомирскїи, што бьіл тими часи оу нас, 
оу посолствЬ от нашєго пана, от королА, и наши панове 
и рада молдавскаА (Сучава, 1456 Сові. II, 791); Я, Василей 
Хребтовичь... розежчаль есми землю пану Яньчинскому 
от господаря нашого великого князя людми з Мокрмчаньї 
и з игуменомь Блаженицким (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/ПЛ 118—119); Оі; пеЬо ІусЬ ІоІчуагкасЬ Ьгапусіи іут 
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гетіат зІиЬат гпоуїгп гашосіуі (Тришин, 1500 ДПЖН); 
и) (вказує на походження кого від кого) від (5): а изшє(д)- 

шє о(т) того корене и плЬмєцЬ... никто да волєнь продаті 
А ни на мнозЬ ни на малЬ (б. м. н., 1401 ЗКЄ)\ що бьі имь 
оурикь СЬ ОусЬМ'Ь ДОХОДОМЬ и ДЬТЄМЬ ЄГО... и сноу єн що 
є(ст) о(т) дроуга єи моужа (Сучава, 1427 Сові. І, 196); што 
би єн оури(к) сь вьсЬмь доходомь... и дЬтємь єи нашємоу 
вьзлюблЬномоу нєтроу (и ин)ьімь сьіново(м)... на^шим ш) то 
боудєгь о(т) кнАгинн (в ориг. кАгиньї.— Прим, вид.) 
марєньї (Сучава, 1429 Сові. І, 248); 

і) (вказує на предмет, пов'язаний з якоюсь дією) до (чого) 
або відповідає сучасній безприйменниковій конструкції 
з дав. (9): а єщє монастирю боготиньскьіи имаєгь слухати 
о(т) того монастирА (Сучава, 1411 МіН. АІЬ.)\ И тиж за 
припасни що сЬ знаидоут оу Радовцєхь и оу Коцманє, оу 
тих селах що прислоухают от митрополию, а до тих припас¬ 
ші никто аби нє имал ни жадноє дило (Сучава, 1481 БО І, 
257); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником за із 

єнах.) (2): а оу ти(х) монастирски(х) Г сєла(х)... да имаю(т) 

наши гло(б)нїц(и) оузАти на(м) нашоу глобоу о(т) дшє- 
гоубство (Сучава, 1472 £/Я«Л» 530); 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
род.) (1): про то(ж) узрівше сє(с) лис(т), а ви прїидЬтє к 
на(м)... сь усими своими торговл^ми и товаро(м), нє боАчи 
сЬ ни о(т) котории шкоди (Баків, 1447 Соя*. II, 732); 

ї) (вказує на предмет — місце відліку відстані) від (3): 
А про то про єго вьриую службу дали єсми ему годль поле 
што жє лежить о(т) бохурА болшє мил'Ь (Бохур, 1377 Р 
24); а оу дво(р)ци в королєво(м) милА огь города тамь в 
томь дво(р)ци жонька з дє(т)ми сама чєтвєрьта (б. м. н., 
XV ст. ИК). 

2. (виражає означальні відношення) (775) а) (характери¬ 
зує особу або предмет з погляду його походження, виник¬ 
нення і т. ін.) з, із (322): по тихь посланню по идикгиєву 
посольству вишоль на мене аксакь тємирь жєл-ЬзнаА нога 
о(т) чорного пьска (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); варе кто 
имаєгь должника оу брашов-Ь, що би ни єдинь залогь 
иє оузАль на торговчАни о(т) брашова (Сучава, 1435 Сові. 
II, 692); Пишемь вашей милости, ижь биль намь чоломь 
попь Бавила оть светого Спаса оть Стольпа (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5); Того ради ии Ивашко от Сєрєцєла, ани 
єго дЬти... да нє имают николи болшє тЬгати... на тота 
вьішєписанна села (Ясси, 1459 ВИ І, 32); коли пришоль 
цєсарь тоурский на нась и на нашоу зємьлю, а наши оубо- 
гни люди оть Сочави и они побєгли до Камєньца (б. м. н., 

1481 ВИ II, 365); а пак сиі злати татарских заплатих оу 
роуки Олах Іоанишоу и Гашпароу, мАсчаном от Хрьлова 
(Гирлов, 1499 БО II, 154); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) з, із (54): а на то В'Ьра,.. шандро о(т) тоудора и 
дЬтїи єго (б. м. н., 1400 Сові. І, 37); Ми панове господарі 
нашєго, илїи воєводи, на имА пань вилча о(т) липники 
и пань исаїа бановскни и пань пєтрь дворникь о(т) хоуди- 
иєць... визнаваємь... колижь вєлємажнїи илїашь воєво¬ 
да... пану владиславови, кролю по(л)скомоу... до(с)тоиннии 
голдь вирности... є(ст) оучини(л)... мьі такожє... повиннн 
есмьі єго воли пристати (Львів, 1436 Сові. II, 701); миСтє- 
фаи воєвода... знаменито чиним., ожє прїидє ирАд нами... 
слоуга наш Лоупшє отСирєцєль... и продаль свою правоую 
отниноу (Гирлов, 1499 БО II, 144); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником з- 
над, біля з род.) (19): а на то... В'Ьра пана влада о(т) білого 
потока и дЬтєи єго (Сучава, 1414 441); ми Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
слоуга наш Сима БєнА и сестра єго Моуша... оуси оуноу- 
іовє Крєца от Я лана... и продали ... єдно село на ЯланЬ 

;(Ясси, 1500 БО II, 175); 
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б) (характеризує предмет з боку його знаходження, 
розташування і т. ін.) у (чому), біля (чого) або переклада¬ 
ється словосполученням відносного прикметника з відпо¬ 
відним іменником (191): ми алєксандрь воєвода... чинимь 
знаменито... ожє єсми оузАли... пАть двори татарь... и 
дали єсми ихь монастирєви стго николи о(т) полАни (Су¬ 
чава, 1411 Сові. І, 95); да єсть монастирю нашєму о(т) мол- 
давицЬ оурикь сь вьсЬмь доходомь нєпороушєнно (Доль- 
ний Торг, 1449 Сові. II, 379); ми стєфа(н) воєво(д)а... зна¬ 
менито чини(м)... ожє дали и потвьрдили єсми нашємоу 

стмоу монастироу о(т) нЬмца... даанїє и потвьрж(д)єнїА 
дЬда нашєго, алєкса(н)дра воєводи (Ясси, 1500 Сові. 5. 
230); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) у (чому), біля (чого) або перекладається слово¬ 
сполученням відносного прикметника з відповіднимдмен- 
ником (62): Оанца пн(с) оу монасти(р) о(т) полЬноу (Поля¬ 
на, 1448 491); Тоє вьсє вишєписанноє да єст от нас 
оурик нашємоу митрополию от Радовцєх (Сучава, 1481 
ВИ І, 257); како да соут томо<у) свАтомоу нашємоу мо- 
настир(оу) от Великій Тазлов... от нас уорик и сь вьсєм 
доходом (Сучава, 1491 БО І, 453); 

(у грамотах молдавських канцелярій — у сполуч. з влас- 
ною назвою) (відповідає сучасній безприйменниковій кон¬ 
струкції з узгодженою у відмінку прикладкою або перекла¬ 
дається наз. відм.) (65): идає(ст) прихо(д)к тим млино(м) 
ис нашєго мЬсіа о(т) бани, колко биль до ти(х) млиновь 
приходу, при иаши(х) прє(д)ковь, такижь и тєпєрь (Сучава) 
1448 Со$/, II, 313—314); А хотар той трєтои сєрєднои части 
село от Костєщи... да єст от оу(сє)го хотара трєтаА част 
(Сучава, 1499 Бй II, 130); 

(з іншими відмінками) (18): ми стєфань воєвода... чи¬ 

нимь знаменито... ожє.. дали єсми нашємоу монастирю 
о(т) полини... пасика о(т) високою (Сучава, 1446 
ПГСПМР); а ми тако(ж)дєрє... потвердили слузЬ нашєму, 
глигору... половина село, о(т) ри(ш)кани (Сучава, 1500 
Со5*. 5. 234); 

в) (характеризує предмет з боку його походження або 
місцезнаходження) (з просторовим відтінком) від або пе¬ 
рекладається словосполученням відносного прикметника 
з відповідним іменником (27): дали єсми монастирю о(т) 
бистрици... мито о(т) брьладского трьга (б. м. н., 1422 
ОІР П&. 35); да є(ст)... нашємоу монастирю воскь о(т> 
красного торгоу оувє(с) (Сучава, 1449 Сові. II, 378); дали 

єсми томоу стомоу нашємоу монастироу о(т) поутнои.- 
вьси камєни о(т) воскоу (от) нашєго сєрєцкого трьга (Су¬ 
чава, 1488 ДГСПМ); печать кь нему прилеплена оть инь- 
шого листа (Краків, 1489 РИБ 431); 

г) (вказує на предмет, що є призначенням іншого предме¬ 
та) від (1): ключи оть тое пивници бьіли вь нихь (Краків,. 
1489 РИБ 431); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (відповідає сучасній конструкції з прийменни¬ 
ком на Із знах.) (6): тоє привилїє откоупєж на тоє село... єщє 
єи дал... прєд нашими боярє (Сучава, 1482 БО І, 265); » 
привилїє що имала Олюшка... от даанїє от тих вишєпи- 

санних, он а єщє дала оу роуки Єфремоу (Сучава. 1499 
БО II, 130); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником про із 
знах.) (1): и поставили при(ви)лїє пань михаиль... ст> 
своими братиами о(т) илїаша и о(т) стєфана воєво(д) о(т) 
токмежа, ажє потокмилисА ста(н) полЬна сь и(х) о(т)- 
цємь (Сучава, 1448 Сові. II, 362); 
д) (вказує на походження предмета, відповідає сучасній 

безприйменниковій конструкції) (4): ми илїа воєвода... 
чини(м) знаменито... ожє... потвєржаємь даанїа о(т) на¬ 
шєго родитєлЬ храмоу оуспєнїє свАтЬи богородици о(т) 
бистрици (Устя Кракова, 1439 Соя*. II, 59); ми илїа воє¬ 
вода... чини(м) знаменито... ожє... дали єсми и потверди- 
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ли єсми привилїє о(т) нашєго родитєлН нашємоу монасти¬ 
рю... о(т) полНнН (Сучава, 1441 477); 

е) (вказує на приналежність кого, чого) від (3): мьі оус- 
тавлАємь своєю ра(до)ю абьі дєти нє бралї дН(л)нїци 

о(тї оца докоуґл) лооугоую жоноу поимєітї (XV ст. 
ВС 28); 

є) (вказує на матеріал, з якого виготовляють інший 
предмет) з, із (2): сє аз'ь... пань Игнатїє... дали єсми трой 
двєри от дамаскьі чрнвєнои сь златом... и наржквици от 
тодждє камхьі дамаскьі (Молдовиця, 1462 ВО І, 70). 

3. (виражає просторові відношення) (764): а) (вказує на 
місце, відправний пункт, звідки спрямовується дія, а у 
сполуч. з прийменниками до, к, по, на — на просторову 
межу чого) від (326): я Любарть Кгедеминовичн... записали 

-есми и дали село своє Рожисче... соборной церкви у Луц- 
ку... почони отн Песчаники бродку, оди граници Сени- 
ковн... до Любецкого мосту (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
1—2); а и єщє дали єсми нНзи (!) на днНстрН о(т) мутвичь- 
ного потока до стєпаньча пєрєвоза (Казимир, п. 1349 Р 3); 
а ту иснпали могилу межи дубо(м)и а межи буко(м)и... а 
о(т) ближьшєго реченого бука... на дуби а о(т) дуба попрєки 
лНса простН о у горохолину (Галич, 1404 Р 68); о(т) борт¬ 
ного доубьА попєре(к) доубровьі к могьілка(м) (Зудечів, 
1413 Р 83); а оди тоеи долини Кобельїкой на полудень 
грунти Хмелницкій вправо (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); 
А хотар томоу сєлоу Греком почєнши от берег Сирєта от 
знаменанои тополи чєрєс лоужкоу оу могилоу копаною 
(Сучава, 1488 ВО І, 348); и я... границу есми положили 
Плоской ниве подле дороги великое, котораяж идети от 
Печерского мнстря к Льібеди к рНчцє, а от дороги на право 
межею великою по конеци Вздвиженское ниви (Київ, 
1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); а повНдил перед нами, штож... 
от Луцка далеко (Вільна, 1495 АЛРГ 55); у Ьгапусіи у гпеги 
вату іевто рготегу веЬе роїогуїу у корсу гавураіу росгоп- 
вгу об іоіеу \уеїукоуі богоЬу &гіо об тівіа убеі ВегеЬот 
тисЬадуса (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) від (74): а хотарь ими нижли о(т) марьішєвици 
вали... до сєрєта (Роман, 1392 Сові. І, 7); почєншє хотари 
тому селу... о(т) писки... до пайкова става... та о(т) конеци 
тьі(х) ниви... до краснои (Сучава, 1456 Сові. II, 582); паки 

оу то(м) оу чинили єсмьі ви за дшїє столочивши (х) прє(д)- 
ко(в)... наши(х)... и дали... єсмьі о(т) на(с)... монастироу 
о(т) нємца болото крива А и озеро... о(т) доубро(в)ка, до 
гдє оупадаєть оу язєр (аіс.— Прим, вид.) оу захорна (Ясси, 
1500 Сові. 3. 230); 

(переважно при дієсловах руху відповідає сучасній кон¬ 
струкції з прийменником з, із, з род.) (37): (а хо)тарь 
€му... дНло(м) до ниже поутН что идє(т) о(т) хлапєщи (Су¬ 
чава, 1414 Со5^. І, 111); а ми... сталі по(д)лї потока малого 
крїховцА оу кроугльі(х) лози кдє переходи(т) дорога о(т) 
зоудєчова к долїнН (Зудечів, 1421 Р 95—96); а коли оусхо- 
тН(т) ввігнати вольї о(т) нашє(і) зємли до оугори, тогди 

имаюти платити о(т) каждого вола по в гроти (Васлуй, 
1449 Сові. II, 743); а вєлики(м) до(л)жко(м) по ло(в)ко(в)- 
скоу доро(гоу) што идєть о(т) ло(в)кова ко скоморохо(м) 
(б. м. н., бл. 1458 Р 167); а сє здє єсмо положили границю 
межи Манєва и Вишнєвца и нємьши от дороги што идєть 
от Манєва к Вишнєвцю (Манів, 1478 АЗ І, 76); у Ьгапу¬ 
сіи... іезгло рготегу веЬе роїогуїу... росгопвгу об... богопу 
52 іо осі тізіа у беї ВегеЬот тисЬачуса (Трншин, 1500 
ДПЖН)\ 

(вказує на дію або на стан, викликаний напрямом дії) 
з, із, від (159): а хотари тНмн селами да єс(т) си внсНми 
своими старими хотари о(т) (оу)си(х) сторони коуда 

■извНка оживали (Сучава, 1426 Сові. І, 178); и дали (!) пани 
воєвода всказали к нами ижє оти всихь сторони погани- 
ство на хрести я (н)ство насту паєть (Вільна, 1493 ОПВВ 

152); А хотарь ими по старомоу хотароу от оусихь сторони, 
по коуда из В’Ька оживали (Ясси, 1500 ВП II, 173); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) з, із, від (5): А хотар... от инших сторони по старо¬ 
моу хотароу (Сучава, 1468 ЕЮ І, 126); а хо(тар) томоу... 
село... о(т) ин(ши(х) сто)роноу да є(ст) по старому хотарю 
(Ясси, 1500 Сові. 3. 234); 

б) (вказує на місцезнаходження, розташування чого) 
(з означальним відтінком) біля (41): тими мьі видНвшє є(го 
прав)ую и вНрную службу до наси... дали есмьі ему... 
два села... на имА одному селу скорцєвци... а другоє 
панковци што вьішє калогєри о(т) дуброви (Сучава, 
1407 Сові. І, 56); И пак оу том прїидошє прАд нами... 
Анноушка и сестра (в ориг. помилково сн. и.— Прим, 
вид.) єи Моуша... и продали... єдно селище на ТоутовИ 
на имН Иванча от Татарки (Бирлад, 1495 ВИ II, 64); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) біля (9): тНмн ми видНвшє ихь правою и вНр(ною 
служ)бою до на(с)... дали єсми ими... єдно село... на имА 
криницА о(т) холми (Сучава, 1443 Сові. II, 149); а ти (ж) 
сотирН, алибо єго слуги... да нє имає(т) жадного приму¬ 
су... до оусєго хотари о(т) загорна (Сучава, 1463 Сові. 3. 45); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником у 
з місц.) (32): мьі алєксандри воєвода... чинимьі знаємо... 
ожє... дали єсмьі стИи єп(с)кпии нашои о(т) зємли нашои 
молдавскои два села (Сучава, 1403 ДГАА); а тоти привилии 
погори ли оу дом Роусоула от Флочещи, коли ємоу погорил 
дом (Сучава, 1491 ВИ І, 452); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 
ками) (відповідає сучасній інструкції з прийменником 
у з місц.) (21): а оньї имають писати нами за тьіА два села 
двИ црквьі от радовци (б. м. н., 1415 Сові'. І, 122); Сє ази... 
Іо Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали... 
єсми... монастироу от Поутнои... оуси цриквн и с попи... 

на имИ црикви оу Соучавскои волости: а от Нижній Жи- 

кови с попом, в отМанєвцис попом...дцриков от Тринав- 
ка с попом (Сучава, 1490 ВП І, 419); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником над 
зор.) (11): тНмн ми видИвшє є(го прав)ую и вИрную служ¬ 
бу до наси... дали єсми ему... два села... на имА одному 
селу скорцєвци о(т) чєрного потока, а другоє панковци 
(Сучава, 1407 Сові. І, 56); и дал Ивоул Богданоу и оуноуцИ 
свои Стани єдно привилиє... що им пишєт на три села от 
Моисии и от Солкьі (Сучава, 1461 ВО І, 45); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником на з 
місц.) (34): ми алєксандри воєвода... знаємо чиними... 
ожє... дали єсми тоижє цркви броди о(т) молдавн што 
пониже романова торгу (Сучава, 1408 С05/. І, 60—61); и 
єщє єсмо дали два фалчи и єдин фєртал винограда... що 
єсмо осадили господствоу мьі от поустини (Гирлов, 1499 
ВО II, 147); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (відповідає сучасній конструкції з прийменни¬ 
ком на з місц.) (1): ТАм ми видИвши єго правою и вИрною 
слоужбою до нас... далї... єсми ємоу... мєсто от поустиню 
на СмилИ (Сучава, 1468 ВИ І, 130); 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
род.) (11): и також... даєми етомоу монастирю молдавици 
посадоу, що є(ст) на молдавИ, вьішє (от) бани, и си оусими 
приходи (Сучава, 1453 Сові. II, 453); от това право... оу 
Жєравєць, та старою маткою Жєрав(ца д)олоу пониже 
от Хринєщи, до гдє оупадаєт Жєравєи оу Брилад (Бир¬ 
лад, 1495 ВБ II, 63); 

в) (вказує на місце, де відбувається дія, відповідає су¬ 
часній конструкції з прийменником у з місц.) (3): Тоє пи¬ 
шем. От Соучав(а) (Сучава, 1458 ВО І, 19); Тоє пишем 
От Соучав(а) (Сучава, 1491 Вй І, 464). 

4. (виражає модальні відношення) з, від (чого), згідно з 
чим або відповідає сучасній безприйменниковій конструк- 
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ції з род. (86): мл(с)тивє пристоу(пи)ли єсмьі и поклонили 
сА єсми яко г(сд)ноу нашємоу и братоу старшємоу и тьі 
прєдьрєчєнньїмь мєрзАчкьі(м) (!) о(т) оусєго сер(ди)цА о(т)- 
поустили єсмьі (Бирлад, 1435 Сові. II, 679); мьі пєтрь воє¬ 
вода... чини(м) знаменито... ожє благопроизволи господ- 
сгво ми нашими благнмь произволєнїємь... и о(т) вьсєл 
нашєл добром волел и о(т) ба помощїА, яко да оутврь- 
(димь) на(ш) црьковь, монастьірю о(т) бьістрици (Сучава, 
1455 Сові. II, 531); И потокмившє и заплативше оусє вьі- 
шєписанноє, господство ми благопроизволи нашими благьім 
произволєнїємь... и сь оусєА нашєА доброА волєА и пакь от 
бога помощїа... яко да оутврьдимь и оукр'Ьпимь нашь свА- 
тьіи монастирь що на Добровєць (Гирлов, 1499 50 II, 162). 

5. (виражає часові відношення) (38) а) (вказує на вихід¬ 
ний пункт часового обчислення, на початковий момент 
чого) від (29): Писанії вь великому Луцку, лета оть созда- 
ния мира 6830 (Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/'УІ, 3); а имаю па¬ 

ну Ивашкови дати ту сто купьо(т) сє’Ь маткьі бжь-Ь штопрнЬ- 

дєт иа Другую матьікн (!) бжьь (Львів, 1421 Р 92); а на(ш) 
милостивьіи па(н), наяснєишїи коро(л) казими(р), о(т) 
сих часо(в) имає(т) єго мл(с)ть на(с) ласкаво миловати и 
оборонити (Серет, 1453 Сові. II, 766); Тиж от сєго часоу 
и на потоум далшїи часи слюбоуєм томоу паноу Казими- 
роу кролю... чистоа правоу в'Ьроу ховати (Сучава, 1462 

ВБ II, 284); П(и)сан оу Вилни... от созданА мироу (\)8ЦЛД 
(Вільна, 1482 А8 І, 80); Маю давати у годь одь сихь ча¬ 
совії и на віьки в'Ьчньїи (Вільна, 1499 А СД V1, 3); 

(у сполуч. з прийменником до вказує на період, охоплений 

дією) від (7): а мирь о(т) покрова бцЬ до иванА днє до купаль 
(б. м. н., 1352 Р 6); бьі то било свєдомо Штожь вьі нась 
брата своєго здоровьА отьвєдьіваєтє огь лє(то)шнєго и до 
сєго часу (б. м. н., 1484 ЯМ)\ хто имаєть ста(д) конная... 
имаєть по(д) стороже паствить о(т) юрьєва днА до мїхаило- 
ва днА (XV ст. ВС 37 зв.); Ино от того днА до Божего 
нароженья взАли есмо полтрети копьі грошей без дву гро¬ 
шей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79); 
б) (вказує на термін виконання дії) після (1): о кото- 

рьі(х) колї жалоба(х) вєлїкьіхь илї мальі(х)... о(т) трєхь 
нєдє(л) далєи нє имаю(т) о(т)клада(т) (XV ст. ВС 12 зв.); 

в) (вказує на особу, за часів якої відбувалася дія) за (1): 
і то(т) мн(с)тьі(р) пєчє(р)скїи бнль з вєко(в) с прєдЬлами 

свои(ми)... Самії в сєбЬ Ставропигїя о(т) вєлики(х) кнзєй 
роуски(х) и Святьі(х) потрїа(р)хь (!) ко(н)стє(н)тииапол- 
ски(х) (б. м. н., 1481 ГПМ). 

6. (виражає кількісні відношення) (6) (вказує на розмір 
чого) від (5): и тако(ж) оу тьі(х) вьішєписанньі(х) сє(л)...ни 
глобьі брати ни трєтєтину (!) ни о(т) которои виетЬ ни о(т) 
вели кой ни о(т) малои (Побрата, 1448 ДГПР)\ Мн пє(т)ро 
воєво(да)... и сь всАми паньї о(т) велика дажє и до мала 
радили єемьі и много подоумали мє(ж) собою о оутиснєнїє 
и погибєли зємли нашєи (Васлуй, 1456 ЗСФ)\ се я па(н) 
олизарь кирдеевичь... и сь своєю женою ©еодосіею, за- 
пи(соу)вае(м)... ись своєго двора десятиноу... и сь озими... 

и сь всее яриньї почень о(т) малн(х) и до великьі н кь сто- 
моу спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 178); 

(вказує на кількісну межу чого) від (1): ОурА(д)иїцн 
соу(д)и... о жало(б) мальі(х) которьіхь то поклодаємь (!) 
о(т) трицати гнївєнь (!) ажь нїжє нє (имє)ють в'Ьньци бра(т) 
памє(т)но(г) одна (!) два(и) гро(ш) (XV ст. СД 43—43 зв.). 

! ОТЬ3 (О) (1): 0(т) (!) поустьінї сєльскои алюбо мєсь- 
кои (XV ст. ВС 23). 
Див. О1. 
!ОТЬ3 (И) (1): а тако(ж) тьі(х) люди да є(ст) и(м) сло- 

бо(д)но о(т) (!) доброво(л)но ходити сь хорнцо(м) или с со¬ 
лею (Сучава, 1453 Сові. II, 461). 
Див. И1. 
*ОТЬВЄДЬІВАТИ дієсл. недок. (1) (чого) довідуватися 

(про що): Казимироу брату оть му(р)тазьі поклонь рєкши 
бьі то бьіло свєдомо штожь вьі нась брата своєго здоровьА 
отьвєдьіваєтє оть лє(то)шнєго и до сєго часоу (б. м. и.г 
Ш±ЯМ). 
ФОРМИ: теп. 2 ос. мн. отьвєдьіваєтє (1484 ЯМ). 
*ОТЬВ1і КА див. ОТ В'ЙКА. 
ОТЬДАТИ див. ОТДАТИ. 
*ОТЬ КАЗАТИ див. -ОТКАЗАТИ. 

ОТЬ коле спол. (1) (приєднує підрядне часове речення — 
у препозиції) відколи, відтоді як, з того часу як: отьколе 
даль мильїй богь оу роуки Стєфаноу воєводє отьчиноу єго, 
землю молдавьскоую, а онь слоужиль и слоужить госпо- 
дароу своємоу, вєликомоу королю, сь правьдою (б. м. її., 
1481 БО II, 364). 

*ОТЬЛОЖИТИ див. ОТЛОЖИТИ. 
*ОТЬНЯТИ див. ОТНАТИ. 
*ОТЬПОВЄДЬ див. ^ТПОВ'ЙДЬ. 

ОТЬПУСТИТИ дієсл. док. (26) 1. (кого) (дати волю, 
дозвіл піти куди) відпустити (5): а хочємь... штобьі правда 
нє бнла оутїснєна але хочє(т) ли то(т) о(т)плстїти алюбо 
разрєшєнїє дасть на проспоу кьі (!) знанїю правдьі тогдьі 
оба сл(т) разрєшєньая (XV ст. ВС 20); А иньїи которьш єго 
зємли люди добровольнє кь намь прнєхали а вьсхотять за- 
ся кь нємоу поєхати, и мьі ихь добровольно хочємь кь 
нєму отьпустити (б. м. н., 1496 ВИ II, 405); 

(відправити) послати (1): А різгеїе дуазга тіїозі:, і ге 
Розої АУазг і бгиЬуу Nіешіескіу розої Іебиі \г Nітес зіибу 
С2еге2 пазгиіи гешіи, зг+оЬусЬот рак іезгсге ту, ігеііеЬо 
пазгеЬо розіа ргузіа^ішзгу^оіризШі ко кпіагіи 5г\уі1;гук- 
Ьауіи (Липнишки, 1433 ЗЙТШ ^XXVI, 139—140); 

(віддалити) відіслати (2): а о(т) сєго часоу оть нась к 
вамь котори(и) посоль при(и)дєть бє(з) листа а бє(з) на¬ 
ше (и) пєчати, и вьі того нєпочьтиво отьпоуститє зану(ж) 
то ложь єсть (б. м. н., 1484 ЯМ). 

2. (кому що) пробачити, простити кому (4): вло(д)славь... 
кроль полскии... знаменито ЧИНИМЬІ... ижь вєлможини 

стєфань... нє хотАчи зостати оу винЬ оца своєго... просиль 
на(с) а бьіхомь ему о(т)пустили (Ланчиця, 1433 Р 120— 
121); и тьіми часьі єго милость вишєрєчєннїи крал... нам 
вьси мєрзАчкьі и шкодьі и кривдьі... отпоустиль (Гирлов, 
1499 ВО її, 419); гн'Ьвь отпустити (4), о т п о у- 
стити гнивь(І) див. ГНЄВЬ. 

3. (кому ЩО, кого з чого, кому зробити що) звільнити (ко¬ 
го від чого) (8): а мн тото мито ливовчаном отпоустили, 
абьі нє давали ни пинАза (Сучава, 1456 Сові. II, 790); та- 
кєж з нашєй ласки пожаловали есмо и отпустили с того 
имєнА Любча воловщину нашу (Луцьк, 1487 АЗ І, 241); 
Отьпустили есмо войту Володимирскому Иванову сннуг 
на имя ©едьку... на войну не ходити до его живота ни со 
одинмь старостою Луцькимь (Судомир, 1488 РИБ 424)'; 
и тьіи вси пошлиньї ему есмо отпустили — сь того села 
паньцерного тьіхь пошлинь вьішейписаньїхь не надобе ему 
давати (Вільна, 1499 РИБ 171). 

4. (перед кого) зректися, відмовитися (перед ким) (1): 
А Богдан и жєна єго Стана отпоустили пр'Ьд нас, аби бол- 
шє нє имали тЬгати ани оупоминати на в'Ькьі на Ивоула 
за єго част села (Сучава, 1461 ВГ> І, 45). 
ФОРМИ: інф. о(т)п^стїти 1 (XV ст. ВС 20); о(т)пустить 

1 (1434 Р 130); перф. З ос. одн. ч. о(т)поустиль 1 (1435 Соз^. 
II, 687); отпоустиль 1 (1499 ВБ II, 419); 1 ос. мн. отпоусти¬ 
ли 3 (1456 Сові. II, 790; 1460 ВБ II, 275; 1498 АЛРГ 82); 
есмо отпустили 2 (1496 АЛРГ 69; 1499 РИБ 777); (есмо) 
отпустили 1 (1487 АЗ І, 241); отьпустили есмо 1 (1488 
РИБ 424); есмо... о(т)поустили 1 (1495 ПЛИС); о(т)поусти- 
ли єсмьі 1 (1435 Сові. II, 679); єсми отпоустили 1 (1457 ВБ 
II, 257); єсми ... отпоустили 1 (1470 ВБ II, 309); 3 ос. мн. 
отпоустили (1461 ВБ І, 45); ліацб. 2 ос. одн. отьпоустишь 
(1484 ЯЩ\ майб. II 3 ос. одн. о(т)поустиль будє(т) (1496 
ПДВКА 61); 1 ос. мн. хочємь ... отьпустити (1496 ВБ II, 
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405); баою.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. аби еси... отьпоустиль (Иїїб 
ПЧФГ 36); 1 ос. мн. абьіхомь (кгіоЬусЬот)... (от)пустили, 
«їри&Ші 2 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139—140; Р 121); абьіхь- 
мо... отпустили 1 (1496 АЛРГ 69); нак. сп. 2 ос. одн. о(т)- 
поусти (1449 Сові. II, 385); 2 ос. мн. отьпоуститє (1484 
ЯМ); дієприкм. пас. мин. наз. одн. ч. о(т)поущє(н) (XV ст. 
6С 28 зв.). 
Див. ще *ОТПОУЩАТИ. 
*ОТЬСЛАТИ див. *ОТОСЛАТИ. 
ОТЬТОЛЄ див. ОТТОЛЬ. 
ОТЬТОЛЬ див. ОТТОЛЬ. 
ОТЬТОУЛЬ див. ОТТОЛЬ. 
*ОГЬЧИНА див. ОТЧИНА. 
*ОТЬЧИСТЬ1И прикм. (1) 0 и м Ь н ь е отьчи- 

стое див. ИМ'йНЇЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. отьчистое (1498 АрхЮЗР 8/IV, 

141). 
Див. ще *0УС2У2\У,1, *ОТЧИЗНЬІИ, *ОТЧИННЬІИ. 
ОТЬ див. ОТЬ. 
*ОТЬЧИНА див. ОТЧИНА. 
! ООУБОЖЕЛО (ОУБОЖЄЛО) див. *ОУБОЖАТИ. 
ОФАНАСВИ ч. (1) (особова назва, цсл. АОанасии, Ата- 

«насии, гр. ’АОауааіоС) Панас, Афанасій: Мьі бискупи 
мацЬи прємьіски(и) и офанасЬи владьїка прємьіски(и)... чи¬ 
лими знаємо... како ко(л) та рЬчь межи нашн(м) г(с)дрмь 
кролє(м) ВЛОДИСЛаВОМ'Ь ПОЛ(с)КИМЬ с однои сторонні межи 
панею Адвигою отиною пилєцкою... с другої строньї о во¬ 
лость о залЬсиє... на многи(х) роцЬхь прєд на(м) водила(с) 
(Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. офанасЬи (1404 Р 69). 
Див. ще ОПАНАСЬ, *ПАНАСЬ, ФАНАСИИ. 
ОФРЄМОВИЧ ч. (3) (особова назва): А при том били 

свєтки: кн(А)зь Йван Юрєвич Жославский... пан Дата 
Офрємович (Острог, 1481 А5 І, 77); а при (томь) (в ориг. 

а при мл.— Прим, вид.) бьіли: ключникь луцкий Богдан 
Сєнкович Гоский... пан Олєхно, пан Дата Охрємовичи 
(Луцьк, 1494 А5 І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Офрємович (1481 А5 І, 77); ор. одн. 

Охрємовичом (1487 АЗ І, 85); наз. мн. Охрємовичи (1494 
АЗ І, 102). 

*ОХАБА ж. (2) вічне володіння: тоє вьсє вншєписанноє 
да будє(т) тому прА(д)рєчєнному монастирю вь оури(к) 
и вь охабл нєпо(д)вижно николи же на вЬки ись вьсЬмь 
доходомь (Сучава, 1443 ПГСММ) 
ФОРМИ: знах. одн. охаб* (1443 ДГСПМИ; ПГСММ). 
ОХМАТКОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Охматкове: ми, великий князь Швитрикгаил... чинимь 
знаменито... иже видев и знаменав службу намь вЬрную... 
пана Йвана МукосЬевича... дали есмо... за его В'Ьрную 
службу села иа имя Малов, а Охматковь (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР В/IV, 7—8). 
ФОРМИ: наз. одн. Охматковь (1430 АрхЮЗР В/IV, 8). 
ОХМАТЬ ч. (2) (особова назва, ар. АЬгпеб): охмагь царь 

■одинь царь биль, А нинє два цари єсмо з братомь моимь 
оєдихматомь (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. охмать (1484 ЯМ); знах. одн. Ахмата 

<1484 ЯМ). 
*ОХРЄМОВИЧЬ див. ОФРЄМОВИЧ. 
*ОХРЄМОВЦИ мн. (1) (назва села у Київській землі): 

Село охрємо(в)ци а в томь сєлє чєтьіри члвки а пАтьі(и) 
отамо(н) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: наз. охрємо(в)ци (бл. 1471 ЛКЗ 91). 
*ОХРЕМОВЬ прикм. (1) 0 О х п е м о в о двори- 

щ е (1) (назва земельної ділянки у Подільській землі): 
Се здЬся просиль у нась дворянинь нашь Тишко Ходке- 
вичь землиць пустнихь у Каменецкои волости... на имя: 
Струковицкого дворища... аОхремова и Якимова дворища, 
штоМарко седЬль на немь (Краків, 1454АЛМ 12). 
ФОРМИ: род. одн. с. Охремова (1454 АЛМ 12). 

*ОХРОМИТИ дієсл. док. (2) зробитися кульгавим: хто 
боудє(т) ранєнь алю(б) оу которомь члонькоу охромлєнь 
(XV ст. ВС 23). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. одн. боудє(т)... охромлєнь 1 

(XV ст. ВС 23); боудє(т)... ! охром(ь) 1 (XV ст. ВС 7). 
! ОХРОМЬ (ОХРОМЛЄНТЛ див. *ОХРОМИТИ. 
ОХР'бМОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Охрімовці: кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к 
тому села... ОхрЬмовцьі, Чєрниковцьі (Луцьк, 1463 АЗ І, 
54). 
ФОРМИ: наз. Охрьмовцьі (1463 АЗ І, 54). 
ОХРОМЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Єфрємь, гр. ’Ефрсир, 

гебр. ЕІгаІш) Охрім, Єфрем: Поручили(с) кнА(з) вєлико(м) 
скирьгаилу за гридка за костАнтинови(ч)... фєдорь осташ- 
кови(ч) рикайло охрЬмь (б. м. н., бл. 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. охрьмь (бл, 1392 Р 47). 
Див. ще ЄФРЄМЄИ, ЄФРЄМЬ, ЄФРИМЬ. 
*ОХТОВРЇИ див. *0КТАБРЬ. 
*ОХЬМАТОВЬ прикм. (1): а кь нєдругомь его кь 

Охьматовимь дєтємь посилаєшь а наводить ихь на єго 
(б. м. н., 1499 ВИ II, 448). 
ФОРМИ: дав. мн. Охьматовимь (1499 ВИ II, 448). 
Пор. ОХМАТЬ. 
ОЦЄЛ, ОЦЄЛЬ ч. (15) (особова назва, молд, оцєл «сталь»): 

оцєль пи(с) оу васлоун (Васлуй, 1436 Сові. І, 445); А оу 
томжє пак оустал пан Хєрман... и продал тоє вишєписан- 
ноє село... що ємоу дал оуико єго пан Оцєл... нашємоу 
вЬрномоу бояриноу (Сучава, 1463 ВБ І, 74); и оуставше 
наши слоуги доума попшєскоу и мани (и заплатили оуси 
исполна тоти вишєписанїи пинєзи оу роукн слоуз (!) на- 
шємь якоб) син мнхайла оцєла граматика (б. м. н., 1500 
ЗБ 7). 
ФОРМИ: наз. одн. Оцєл, оцєль, оцє(л) (1436 Сові. І, 445; 

1446 Сові. II, 247; 1463 ВБ І, 73, 74; 1468 ВБ І, 130); род. 
одн. оцєла (1451 Сові. II, 400; 1457 ВБ І, 4; 1464 0//?«А» 
517; 1500 5І9 7); дав. одн. оцєлоу, оцєлу (1436 БІД«Ая 469; 
Сові. І, 476; 1438 Сох/. II, 27; 1446 Со5/. II, 247). 

*ОЦЄЛЄСКОУЛ ч. (2) (особова назва): оури(к) да є(ст) сь 
оуси(м) доходо (!) муши жени пана пантєлєа и зєтоу єи 
пєтру оцєлєскулу (Васлуй, 1464 £)/Я«А» 517). 
ФОРМИ: род. одн. оцєлєскоула (1464 0//?«А» 517); 

дав. одн. оцєлєскулу (1464 БІр«А% 517). 
*ОЦЄЛОВЬ прикм. (3): ТАм мьі видЬвши єго правою 

и вЬриою слоужбою до нас... далї и потвердили єсми ємоу... 
села на имЬ... Чєрньтєщи на КородЬ... и... Мотишєщїи, 
и повишє... поАна от ДєокїАци, що коупил от Хєрмана от 
єго оурика Оцєлова (Сучава, 1468 ВБ І, 130); 
оцєлово мЬсто (1) (назва місцевості у Молдав¬ 

ському князівстві): тЬмь ми видЬвши єго правоую и вЬр- 
ноую службоу до на(с)... дали єсмьі єму... села на рєвтЬ... и 
на иткилЬ мєж(д)у кротолчи... повьішє оцєлово мЬсто 
(Васлуй, 1436 Сові. 1. 459); селище оцєлово 
(1) див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Оцєлова (1468 ВБ І, 130); знах. 

одн. с. оцєлово (1434 БІР «А» 463; 1436 Со5(. І, 459). 
Пор. ОЦЄЛ. 
ОЦЄЛЬ див. ОЦЄЛ. 
ОЧВИСТЄ див. ОЧИВИСТЄ. 
ОЧЄВИСТО див. ОЧИВИСТО. 
ОЧЕВИСГЙ див. ОЧИВИСТЄ. 
! ОЧЄЗНЬІ (ОТЧИЗНЬІЬ див. *ОТЧИЗНА. 
*ОЧЖА ч. (1) (перс, хоза «старик», «старшина», «пан», 

«багатий купець», «хазяїн») пан: нннЬ послаль єсмь к 
вамь слуги наши асана и тулу очжю то повЬдати вамь 
нашєму брату абьі то вЬдали вьі (б. м. н.. !392—1393 РФВ 
170). 
ФОРМИ: знах. одн. очжю (1392—1393 РФВ 170). 
Див ще ГАЖА. 
*ОЧИ див. *ОКОЧ 
ОЧИВИСТЄ, ОЧЕВИСГЙ, ОЧВИСТЄ присл. (4) (стя 



очивисто — 119 — ощовский 

осгу^ізсіе) особисто: мьі па(н) ива(н) ср'Ь(м)скии... внзна- 
ва(м)... ижє пришєдши прє(д) на(с) очвистє и доброволнє 
пани махна узвєртовская и о(т)ступила узвартова панЬ 
яхнь книскои (Львів, 1414 Р 85); А которне три лезива 
Виленской земли держали пань Сенько Гостскій, а паиь 
Аидрей Чапличь... очевист'Ь передь нами и устнЬ поводили, 
штожь тьіе три лезива В'Ьчно и на в^ки продали пану Пе- 
трашку Ланевичу Мьілскому (Луцьк, п. 1445 АкЮЗР 1, 
17); Коли бьг сА, то дЬяло около свАта нарож-Ьнья бо(ж)є- 
го оужє проминоулого тогдн коли єсмо очивистє с вами оу 
кнАзьств-Ь вєлико(м) бнли (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ). 
Див. ще ОЧИВИСТО. 
ОЧИВИСТО, ОЧЄВИСТО присл. (7) особисто: и мовили 

передь нами очивисто (Краків, 1489 РИБ 433); и мьі о то(м) 
сами очивисто опьітьівали намистинка воло(ди)мирьского 
(Вільна, 1499 ГОКІР). 
Див. ще ОЧИВИСТЄ. 
ОЧИЗНА див. *ОТЧИЗНА. 
ОЧИНА див. ОТЧИНА. 
ОЧИСТИТИ дієсл. док. (18) 1. (що) довести безпідстав¬ 

ність закидів проти чого, довести правильність (чого) 
(13): па(н) ивашко дЬдошицкии имаєть очистити листь! свои 
(Зудечів, 1413 Р 83); хто коли емоу нагани(т) имеєть поло¬ 
жить лоупєжь боранїи (!) а о(н) то имеєть оузАть коли(ж) 
свои соу(д) очистїть (XV ст. ВС 34); коли тогь листь при¬ 
слала теща его слугою своимь, нехай прі'Ьхавь туть стоигь 
и листь тоть очистить (б. м. н., 1498 АЛМ 169); 

визнати невинним (кого), оправдати (1): дузіакі]... з\уоіеіи 
тИазїпоіи ргізіаЬоіи ЬибеГ осгізіеп (Луцьк, 1388 ЕРБ 104). 

2. (що) відхилити претензії до маєтку (2): а замє(ш)- 
кає(т) лї а не прїидє(т) на ро(к) а соудья осоудить алюбо 

очистить очиноу тогдн то(т) соу(д) єсть вє(ч)ньіи (XV ст. 
ВС22 зв.); Будеть ли хто у тьіхь земляхь бискупа и церковь 
нагабати, я хочью у то уступитися и боронити и очистити 
тне земли (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 

3. (що) завести господарство (на чому), благоустроїти 
(то) (1): а доко(л) мьі тоую землю очисти (м) и є(г) мл(с)ти 
дати на(м) слободьі на да (!) годьі (б. м. н., 1498 ЧІАФ). 

4. (що) сплатити, заплатити (1): а єстлибн єго в том 
нм'Ьньи нЬкако хотЬли гадати (!) тни ТоурьДнскии, тогдн А 
ємоу тни ггЬнАзи маю очистити (Боковичі, 1496 АЗ І, 245). 
ФОРМИ: інф. очистити (1413 Р 83; 1421 Р 95; 1428 Р 

ПІ; 1430 Р 116; 1495 ВМЗД; 1496 АЗ І, 245; 1498 АЛМ 
169); майб. 1 ос. одн. хочью... очистити (1451 АкЮЗР II, 
106); 3 ос. одн. очистить, очистїть 2 (XV ст. ВС 22 зв., 34); 
очистить 2 (1498 АЛМ 169); 1 ос. мн. очисти(м) (1498 
ЧІАФ)\ нак. сп. З ос. одн. нехай... очистить (1498 АЛМ 
169); майб. пас. З ос. одн. ч. ЬибеГ осгізіеп (1388 ЕР Б 104). 
Див. ще «ОЧИСТИТИ СА. 
«ОЧИСТИТИ СА дієсл. док. (9) довести свою правоту 

(невинність), оправдатися: Те£ ]е5ІНЬу... сЬгезі'іапіпи пе 
(Іатузгі злуеіколу, гек Ьу, рогусгії їу гавіалу, а оп Ьу гар- 
геї іо сЬгезі’іапіп таіеГ гарІаШі аІЬо ргіаіаЬоіи віа 

осгійШі (Луцьк, 1388 ЕРБ 103); а коли(ж) оубоши бгато(г) 

зовє(т) о квал(т)ь бгатьі(и) о то(т) квалгь имєєт сА очисти¬ 
ти свЬ(т)кьі (XV ст, ВС ЗО). 
ФОРМИ: інф. сд очистити (очистїти), $іа осгі$Ші З 

(1388 ЕРБ 103; XV ст. ВС ЗО, 32); са очистїть (очїстїть) 2 
(XV ст. ВС 36 зв.); осгівШівіа 1 (1388 ЕРБ 108); са... 

очистїть 1 (XV ст. ВС 36 зв.); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
абьі са оочисти(л) (XV ст. ВС 38 зв.); дієприсл. перед. 
ос2І$ііж$2І зі а П388 ЕРБ 104Ї. 
Див. ще ОЧИСТИТИ 1. 
ОС2ІС2 див. ОТЧИЧ. 
ОЧИЧЬ див. ОТЧИЧ. 
ОЧЇЩЄНЇЄ с. (1) звільнення від зроблених закидів, до¬ 

каз правоти (невинності): мїкоула о(т)пов,Ьда(л) и(ж) би 
не по правдЬ на не(г) жалова(л) ани тєжь бн тни пєнЬзи 
ис(т)рачонн и хотє(л) сА очистїти то(г) св’Ьтьковь а мн ска- 
зоуємь штобн то бнло очїщєнїє двєна(д)цє(т)ма свє(т)кома 
добрьіма а не мнЬ (XV ст. ВС 32). 
ФОРМИ: наз. одн. очїщєнїє (XV ст. ВС 32). 
Пор. ОЧИСТИТИ. 
*ОЧЧИНА див. ОТЧИНА. 
«ОЧЬІНА див. ОТЧИНА. 
1 082 (?) (1): ТоЬсіу озг (!) іа рап Мікіоивг віаговііп 

пашівгпік ровіаі уевгпу бчуоіЬо ЬигдгаЬіи рапа МісЬаіІа 
во гешііапу, Ьу гоаргаші шегу пащу ІЬо ІЬи гешііи (Галич, 
1413 ОБ 48). 
ОШЕМЕНЦИ мн. (1) (назва людей за місцем проживан¬ 

ня, пор. Ошмена) Ошмяни: А при томь бнли могоричници: 
на имя Войтко, конюшій Волковискій... Пашко и Митко 
Ошеменци а Мацко Волковянинь (Вільна, 1451 АкЮЗР 
II, 106). 
ФОРМИ: наз. мн. Ошеменци (1451 АкЮЗР II, 106). 
«ОШЄЦОВАНЬЄ с. (1) (стч, озасоуапі, стп. озгасодуапіе) 

(визначення вартості, ціни чого) оцінка: а трє(т)яка и чєт- 

вєртока и пЬтока хто забьєть ино по(д)лоугь дши чїи єсть 
жеребець и єго ошєцованью им'Ьє(т) ємоу плати(т) (XV 
ст. ВС 36 зв.— 37). 
ФОРМИ: дав. одн. ошєцованью (XV ст. ВС 36 зв.— 37). 
ОШИХЛИБЬ ч. (1) (назва села на Буковині) Ошихліб: 

Т'Ьмь и мьі видЬвши єго... вирноую слоужбою до нас... 
дали... єсми ємоу... села... на имЬ... Доубовьцоул и Оши- 
хлибь (Сучава, 1464 ВИ І, 85). 
ФОРМИ: наз. одн. Ошихлибь (1464 ВО І, 85). 
«ОШЛАХТЄНЬІИ діеприкм. (1) (стп. оєгІасЬсопу) 

(видатний за своїми внутрішніми властивостями) обла¬ 
городжений, ушляхетнений: колиж всєго> прирожєня по¬ 
стах своєго перєдкоу видЬ на бнванна наслАдовати, про 
тож и мн... от родитєлєв наших обнчаєв цнотами ошлАх- 
тєньїх и похвалньїх отстоуповати не имаємо (Сучава, 
1462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: мин. пас. род. мн. ошлахтєньіх (1462 ВБ II, 

283). 
Див. ще «ШЛАХЄТНЬІИ 2. 
«ОШМЕНА ж. (2) (назва міста у Віленському воєвод¬ 

стві) Ошмяни: А ргіїошо Ьуіі іу]е а^еікохуе... гусеге а 
ЕиЬа (!) Ьо]аге г ЬИтоу і іе£ МіпкЬа]Іо і г Озгтепу і їег 
2 Ьіі\уу ІП82І]е Ьоіаге (Луцьк, 1388 ЕРБ 108—109); При 
томь бьіли люди зацнне: ©едорь княжа... такь тежь Минк- 
гаило з Ошменн, тежь з Литви (Луцьк, 1389 РЕА І, 28). 
ФОРМИ: род. одн. Ошмеиьі, Озгтепу (1388 ЕРБ 109; 

1389 РЕА І, 28). 
ОЩОВСКИЙ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 

св’Ьтки добриє... пань Вольчько Ощовский а пань Пашь- 
ко Смнковьский (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 193). 
ФОРМИ: наз. одн. Ощовский (XV ст. АрхЮЗР 8/І\% 

193). 
Див. ще ВЩОВСКИЙ. 



ПАВЄЛЬ ч. (27) (особова назва, цсл. Павєль, гр. ПайЯод, 
лат. Раиіиз) Павло: о(т) м'Ьстичовь короткий павєль гри- 
горь павєль писарь (Львів, 1368 Р 16); Му \Уііої<І, \уеіукі 
кпіаг Іуіолллзкїу_сгупіш гпашіпііо... іг сіаіі іезто аіигі 
пазготи Рамгіи зеїізгсге... Мо^озіа\усе (Ужів, 1420 АЗ І, 
25); Павє(л) дє(р)жить двє зємли даньнн(х) (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 93); А коли Павєль даваль мн’Ь нам'Ьстництво вь 
тьіхь дворехь, а тая клЬть не запечатана бьіла ничимь 
(Вільна, 1498 АЛМ 163); а кто бьі хогЬль тоє пороушити, 
таковьіи да єст проклять от господа бога... и от свАтьіх 
врьховних апостоль Петра и Павла (Гирлов, 1499 ВБ II, 
163). 
ФОРМИ: паз. одн. павєль, Павєль, Павє(л) (1368 Р 16; 

1385 Р 28; 1388 Р 38; 1434 Сові. І, 374; бл. 1471 ЛКЗ 93, 
93 зв.; 1498 АЛМ 163); род. одн. Павла (1394 Р 54; 1400 
Сові. І, 37; 1465 АкВАК III, 4; 1479 ВБ І, 222; 1488 ВБ І, 
343; ДГСВМЩ\ ДГСПМ; 1489 ВО І, 378; 1490 БС 149; 
1499 ВО II, 163 і т. ін.); дав. одн. Раетіи (1420 АЗ І, 25; 
1421 АЗ І, 27); знах. одн. павла (1455 Сові. II, 769). 
ПАВОУСТИНЯ ж. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмь ми... дали єсми ємоу... села єго... на имь... 
радовци... єщє село павоустиетЬ (Сучава, 1437 Сові. І, 
541). 
ФОРМИ: наз. одн. павоустинь (1437 Сові. 1, 541). 
*ПАГУБА ж. (5) (збитки, втрата) шкода: про то(ж) 

прошу твою мл(с)ть, учини на(м) правду за тотн люди, 

зану(ж) ми хочє(м) уз'Ьти ваши(м) члко(м) за тото кє- 
з'Ьшьство, понє(ж) има(м) пагубу (Бирлад, 1434 Соя*. II, 
675); А им да єст слободно засЬ до о(у)горь поєхати сь 
оусим их товаром, без никоторои забаві и пагоуб'Ь (Сучава, 
1475 ВО II, 329); такєжь и посло(м) вашє(и) мл(с)ти и ку- 
пцо(м) да є(ст) земля г(с)дра нашого воєводи о(т)ворєна 
ходити слобо(д)но и доброво(л)но и в миру и бє(з) погоу- 
би боу(д) на котороую сторону коудьі имь боудє(т) надобє 
(б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. пагоуб* 2 (1475 ВБ II, 329); погоубьі 

2 (1496 ПСВВ 192 зв.); знах. одн. пагубу (1434 Сові. II, 
675). 

*ПАДАТИ дієсл. недок. (8) (у що, у чім, на що) впадати, 
вливатися (у що): и млинь що є(ст)... на сопоункьі, гдє 
падаєть сьпьнца оу тисоу да служє(т) манастироу стго 

архаггла михаила (Сігет, 1404 ГМ); єщє єсми дали дв-Ь 
потоці на вєрхь полє^що падаю(т) на бахлуи, да ставать 
мли(н) (Сучава, 1453 Сові. II, 445); а хотарь монастироу... 
от проти(в) воронєца гдє падає(т) оу мо(л)дови та о(т)тол£ 
поутє(м) до гдє оупадає(т) оу великій поу(т) на копаноую 
могилоу (Сучава, 1490 ДГСХМ). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. падаєть 1 (1404 ГМ); падає(т)6 

(1404 ГМ; 1425 Сові. І, 168; 1436 Сові. І. 459; 1458 МІН. 

Бос. 121, 122; 1490 ДГСХМ); 3 ос. мн. падаю(т) (1453 
Сові. II, 445). 
Див. ще *ОУПАДАТИ. 
* ПАДИ НА ж. (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): гЬ(м) мьі... дали... єсми ему... село... на 
им’Ь грьдєщи... и па(д)ина єго (Сучава, 1455 Сові. II, 543— 
544). 
ФОРМИ: наз. одн. па(д)ина (1455 Сові. II, 544). 
* ПАДЧЄРИЦА ж. (3) пасербиця; И оуставшє слоуга 

наш Станчюл и заплатил оусє исполна тоти... пинЬзи... 
оу роуки слоуз'Ь нашємоу Холоватїи и оу роуки падчє- 
рицам єго Федори и Насти (Сучава, 1484 ВО І, 285—286); 
била нам чолом и поводила перед нами пани ОлизароваА 
Шиловича ... штож пан єє... пан Олизар Шилович падчє- 
рицн своєй, дочцє єє,... дал и записал по животе паней 
своєй им’Ьнє хоцєн (Луцьк, 1487 АЗ І, 87). 
ФОРМИ: дав. одн. падчєрицьі (1487 АЗ І, 87); дав. мн. 

падчєрицам (1484 ВБ І, 285); ор. мн. падчєрицами (1484 
ВБ І, 285). 
ПАИСЇЄ, ПАЇСЇЄ ч., невідм. (10) (особова назва, молд., 

цсл. Паисии, гр. Паіоіо?) Паїсїй: Пис(а) вь манастирь... 
ієрмонах Паисїє Игоумєн Поутєнски (Путна, 1476 ВО І, 
216); И оу том також прїидоша... кир поп Паисїє і архи- 
мандрить и сь вьсЬми братїАми от Поутєнскои монасти- 
ри... и продали свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 ВО 
II, 153). 
ПАК див. ПАКЬ. 
! ПАКАСТИТИ див. ПАКОСТИТИ. 
ПАК БЬІ спол. (4) (приєднує підрядні умовні речення — 

у препозиції) якщо, коли, якби: пак тот што имєт жити оу 
тот домь би хот^ль н^што от гЬх держати, тогда имоут 
(? — Прим, вид.) с містом тєрп-Ьти (Сучава, 1434 Созі. 
II, 670); и пак (до) Бьнгрєх да перешли би сь торговлєю 
своєю, єщє да платить оу Сочав’Ь мито Сочавскоє, а инде 
нигдє оу нашєи зємли (Сучава, 1458 ВО II, 262). 
Див. ще ПАКЬІБИ. 
ПАКИ присл. (6) знову, ще раз (4): паки имє(т) кто бан- 

товати ти(х) люди или оуз'Ьти о(т) ни(х) боу(д) що, без 
(!) и(х) воли, томоу шїа плати(т) (Сучава, 1444 Сові. II, 
208); А хотарь тоє село... почєньшє от р'Ьц'Ь Бистрица оу 
єдн(а> могиль копана, и от тол'Ь оу єд(ин) камєн, тажє 
паки оу єдин камєн, тажє на дЬль оу крьница Хрисова (Су¬ 

чава, 1479 БО І, 221); тоти и цркви и сь тоти и попи нашєи 
єпискоупїи о(т) радовцє(х)... и паки оу тоти вишє писаки(х) 

(!) цркви вь тА(х) вишє писани(х) сєлахь... варе ко(л)ко 
сЬ приновліти прА(ж)дє и ко(л)ко сЬ приновА(т) а прА(д) 
и причинА(т) (Сучава, 1490 ОС 148); 

(у сполуч. паки же) знову ж, знову ж таки (2): пакн 
же... даємо надто подь Острогомь тому господину отцу 
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владьіце... село наше Бусчу (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
2); А хотарь тоє село... почєньшє от ріці Бистрина... тажє 
оу єдин камєн, тажє от знамен до знамен паки жє оу Би¬ 
стрини (Сучава, 1479 ВО І, 221). 
Див. ще ПАК о 3. 
ПАКЛИ, ПАКЬЛИ спол. (11) (стч., ста. ракії) (при¬ 

єднує підрядні умовні речення — у препозиції) якщо: пак 
ли не будє(т) фрАзьского сєрєбра, а мьі литовьскьіє рубли 
дамьі а любо литоє серєбро (б. м. н., 1411 Р 77); па(к) ли 
нє боудоу(т) діти ємоу, тоє да боудє(т) братїа(м) его и 
дьтє(м) и(х) и оуноучато(м) и(х)... по єго сьмрти (б. м. н., 

1425 Созі. І, 168); пак ли коро(л) єго млсть нє оусьхочєть 
мА оставить при дєржАнию тьі(х) городові и волостии... 
ТОГДЬІ А хочю ТОІ п рис Аги моєі порожє(н) бьіть (Креме¬ 
нець, 1434 Р 130—131); пакь ли жона моя Маря пойдет 
замужь, ино зять мой... и сестра моя... отложать за вся тая 
именя триста копь гроший готових широких, а тне именя, 
што есми еи записал, усі собі возмуть (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 28); мочї имєт ли ниже що та(к) и добро а 
пак ли нє мочї имє(т) с то(г) спросити а вьініти тогди дати 
и тотн дві тисічи зла(т) оугорскн(х) аби на(м) оупокои 
бьі(л) (Васлуй, 1456 ЗСФ) 
Див. ще ПАКЛИБЬІ. 
ПАКЛИБЬІ, ПАКЬЛИБЬІ спол. (39) (стч., стп. ракіі- 

Ьу) (приєднує підрядні умовні речення—у препозиції) 
якби, якщо б: пак ли бьі... хо(т)л бьі коли о(т)стати тонь 
иснн кнА(з) корибу(т)... тогда мьі со всимь поспольство(м) 
зємли єго хочємьі єго о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39); 
пакли бьі романь почА(л) и жАловаль прєдкимь (зіс.— 
Прим, вид.) того нАтсва... тогдн мьі имаєва того исного 
романа опАть поставити и дати в руці... кролю пол(с)ко¬ 
му (Берестя, 1400 Собі. II, 618); пак ли бьі кто нагабаль 
тучєнАка оу той дідинині оу сєрньку или кро(л) господарь 
то пани марєгоріта росоваА имаєть заступити оправи(т) 
подлугь зємєско(г) права (Галич, 1418 Р 89); пак ли бн 
хто хотіль тне имінья подь пано(м) пєтро(м) взАти... тог- 
ди пєрвіє имаєть пану пєтру... дати чєтьіри ста ко(п) ши- 
рокихь грошей (Луцьк, 1438 Р 138); па(к) ли бн(с) оусхо- 
ти(л) оу коропци мешкати ино ємоу дає(м) місто коропець 
(Снятин, 1454 Р 163); а пак ли бн хотил держати тотн річи, 
тот, що имєть жити оу том домоу, а он абьі тАгноул ис 
мистомь о оусих річєх (Сучава, 1456 Собі. II, 791); пакьли 
би котории року не дожидаючи хотели его в том габати,... 
и тьі бн его от тьіх боронил и не дал би еси ему никому ни 
в чом кривди чинити (Вільна, 1498 АЛРГ 82); пак ли нє 
имал бн прощєнїА, нам нє держати єго оу нас, ани гдє оу 
нашєи зємли нє мешкати ємоу (Гирлов, 1499 ВИ II, 421). 
Див. ще ПАКЛИ. 
ПАКОСТИТИ дієсл. недок. (3) капостити, пакостити, 

шкодити (кому і без додатка): ми ихь сказнили такь што 
опАть нє будуть намь пакостити (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170); и нє имаюгь пакостити зємли нашєи, ани коуп- 
цємь нашимь (Сучава, 1449 Собі. II, 746); а хто учнє(т) 
устоупатися и пакастити (!)... да боуди на нємь о(т) на(с) 
кля(т)ва в сє(и) ві(к) и в боудоущєй (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: інф. пакостити 1 (1449 Собі. II, 746); ! пакасти¬ 

ти 1 (1481 ГПМ); майб. З ос. мн. будуть... пакостити (1392— 
1393 РФВ 170). 

*ПАКОСТЬ ж. (1) капость, пакость, шкода: а и іще што 
било межи нась какь здавна гостємь путь чисть и вашимь 
и нашимь торговцємь бєзь приймь без пакости всАкому 

члвку (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: род. одн. пакости (1392—1393 РФВ 170). 
ПАКЬ, ПАКЬ, ПАК част. (343) 1. (підсилювальна) же, 

ж, пак (319): А што пакь тьі єсмьі пінАзи видавали пань 

староста творьянь взАль на твоє потреби л гривень и поль 
тритьє гривни (б. м. н., 1386—1418 Р 35); мьі стєфань воє¬ 
вода землі молдав(с)кои знаємо и чинимь симь нашимь 

листомь, кто нань коли возрить или пакь оусльїшить* 
ажі... сіли єсмь на воєводстві зємли молдав(с)кои (Су¬ 
чава, 1395 Собі. II, 611—612); а по нашє(м) животи кто 
боудє(т) г(с)п(д)рь нашєи зємли молдавскои, о(т) дітей 
наши(х) или о(т) нашєго родоу или па(к) боудь кого бь 
избєрє(т) г(с)п(д)рємь бити нашєи зємли, то(т) щоби ємоу 
нєпороуши(л) нашєго даанїє и потвріж(д)єнїє (Сучава, 
1428 Собі, і, 210); А мьі па(к) имаємь єго мл(с)ти вірно и 
знаменито служити и коруни по(л)скои (Серет, 1453 Собі. 
II, 766); А єстли пак им бог діток нє дасть, ино (е ориг. 
ина.— Прим, вид.) тьіи верху писаньїи иміньА вси мают 
бьіти по кн(А)зА єго милости животі св(А)тому Иоанну1 
(Степань, 1489 А8 1,89); а блдє(т) па(к) го(т) пань силє(н) 
што блдє(т) соу(д)я бояль сА сла(т) до нє(г) закла(д)у 

бра(т) тогдн має(т) намь заплатити виноу 0 у нашь скарбь 
(XV ст. ВС 16 зв.— 17); а по нашємь животі, кто боудєть 
господарь нашєи зємли, от дітей наших или от нашєго 
родоу, или пакь боуд кого богь избєрєть господарємь бити 
нашєи зємли молдавскои, тот бн нє пороушиль нашєго* 
даанїа (Ясси, 1500 ВИ II, 173—174); 

(як вставний компонент розмовної мови) пак (16): ажє 
пакь тих ємоу нє достанєть тогда що бн бнло браті А мь 
єго... нєпороушєно николижє на віки вічний (Сучава, 
1429 Собі. І, 242); сЬоїіаЬ рак іу сЬоііеІ регегпігуіа їоЬо 
з 5г\уіігук1іау1огп, по ту іеЬе к іоти пе ргуривіут (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТЦІ ^XXVI, 140); А оу томжє пак оустал 
пан Хєрман... и продал тоє вишєписанноє село (Сучава, 
1463 ВО І, 74); за тьімь пак король єго м(и)л(о)сть... пи- 
сал до нас што-бнхмо (в ориг. бнхо.— Прим, вид.) того* 
досмотріли (Луцьк, 1475 А З І, 70); па(к) я 0едо(с)и игу- 
ме(н)... остато(к) то(г) сребра ссбраб (!) тоє сребро зваживь 

(б. м. н., XV ст. ВОРСР 179); а по смрти пакь єго дітї 
волнн во имінїи очиньї и материзни алі нє дроугоє жони- 
(XV ст. СЯ 41); ачь пакь хотА и тьі(х) гіословь о(т) себе 
о(т)поустиль будє(т) и о(н) ихь наза(д) можє(т) к собє 
вє(р)нути (б. м. н., 1496 ПДВКА 61). 

2. (у знач, починального сполучника) а, і (5): Пакь жа- 
луєть вашу мл(с)ть за смє(р)ть о(т)ца вашоє мл(с)ти... 
што єго богь о(т) сєго свєта взя(л) (Вільна, 1493 П0СВ& 
151 зв.); па(к) кто сі покоуси(т) пороушити того вншєпи- 
саннаго нашєго даанїА... таковїи да єсть проклА(т) о(т) 

га ба (Ясси, 1500 Собі. 3. 231). 
3. (у знач, прислівника) знову (3): (а хо)тарь ємоу по¬ 

чавши о(т) лівіті на брігь пото(ка м)огила копана, о(т) 
толі... на край доубров(и)... та прости на брігь пот(ока) 
пакь на копаною могилоу (Сучава, 1414 Соз/. І, 111); А 
хотарь тим вншєписаннимь трем сєламь по водоу Добровє- 
цом долоу до оусти Коуцитнои, та пакь по водоу Коуцит- 
нои гори до хотара Ромашкова (Гирлов, 1499 ВО II, 163). 
Див. ще ПАКИ. 
ПАКЬЛИ див. ПАКЛИ. 
ПАКЬЛИБЬІ див. ПАКЛИБЬІ. 
ПАКЬІБИ спол. (1) (зв*язує підрядні речення, приєднує 

підрядні умовні — у препозиції) якщо, коли: а паки би- 
хомь тако нє задержали, яко сА єсмо записали на то(м)- 
сниму... щобьіхо(м) били осажєни нашєи^чти и що бьіхо(м)- 
чти нє имАли нигдє на вікьі вічний (Ьирлад, 1435 Собі. 

II, 679). 
Див. ще ПАК БЬІ. 
ПАКЬ див. ПАКЬ. 
*ПАЛЄЦЬ ч. (2) палець: Пєтрь жалова(л) на яна и(ж> 

ємоу чєтнри па(л)ци оутАль оу роу(к) (XV ст. ВС 23). 
ФОРМИ: знах. мн. па(л)ци (XV ст. ВС 23). 
*ПАЛЬ ж. (1) паля: тамь же противь той долини, в 

рици Згару, в озерьі Антоновьі, для вечистого знаку паль- 
забити казали есмо и тую границю скончнли (Новосели- 
ця, 1430 ГВКЛ 9). 
ФОРМИ: знах. одн. паль (1430 ГВКЛ 9). 
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ПАМЄТНОЄ с. (9) (стч. ратаіпе, стп. ратЦіпе) плата 
судові за виграну справу: мьі оуставлАємь оу жалоба(х) 
оу дєди(ч)ньі(х) а любо вьі (!) нньі(х) вєликьі(х) не смєєть 
вєньди брать адно чєтьіри гроши памє(т)но(г) (XV ст. ВС 
22); Коли (ж) на соудь одна жалоба б^дє(т) положена а 
блдЬ(т) лї бол-Ьи парь(соу)нь оу той жалоба вєнци нєтоу(т) 
то(л)ко одно памєтноє имєє(т) бьіти положено (XV ст., 
СЯ 43 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. памєтноє 2 (XV ст. СЯ 43 зв.); І па- 

мєтно 1 (XV ст. СЯ 9); род. одн. памє(т)но(г) (XV ст. ВС 
22; СЯ 43 зв.); місц. одн. о пам/й(т)но(м) 1 (XV ст. СЯ 43); 
памєтномь 1 (XV ст. ВС 22); о ї намєтномь 1 (XV ст. СЯ 9). 

*ПАМЄТЬ див. ПАМАТ. 
*ПАМЬАТЬ див. ПАМАТ. 
*ПАМгїїТЬ див. ПАМАТ. 
*ПАМЯТ див. ПАМАТ. 
"ПАМЯТАТй дієсл. недок. (1) (що) пам'ятати, збері¬ 

гати в пам’яті: Ино мьі памятаючи давньги дєла, какь 
прєдьковє нашн ись твоими прєдьками... бьівали оу 
прьіязни и вь любви, то єсмо вчьінили на жаданьє твоє мирь 
вєчньги и прьіязьнь сь тобою єсмо взяли (б. м. н., 1496 ВВ 
II, 407). 
ФОРМИ: дїеприсл. одноч. памятаючи (1496 ВО II, 407). 
Див. ще *ПАМЯТОВАТИ. 
ПАМЯТНО предик. (І) (кому) пам'ятно: Александрь 

Божїю милостїю великій князь всказаль: Ино памятно то- 
брату нашому какь есьмо взяли сь тобою любовь и до- 

кончанїе и вічную приязнь (б. м. н., 1496 ОКИВ). 
*ПАМЯТОВАТй дієсл, недок. (ї) (цсл. памАтовати) 

(що) пам’ятати, зберігати в пам’яті: мьі иляшь воєвода... 
знаменито чинимо... како... памятоуючи досить оучнни- 
нїє... тому... нинєишєму кролєви полскому... за щкодн 
пєрєдь рєчєньїх зЬм(л)ь... землю шєпиньскоую... даваємьі 
(Львів, 1436 Собі. II, 706). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. памятоуючн (1436 Собі. II, 

706). 
Див. ще *ПАМЯТАТИ. 
*ПАМЯТЬ див. ПАМАТ. 
ПАМАТ ж. (64) 1. (збереження у свідомості попередніх 

вражень, пам'ятаних) пам’ять (21): а и(а) кр-Ьпость тому 
и на памАть вєл'Ьль єсмо нашю печать великую привісити 
(Роман, 1392 Собі, і, 8); а на потвєржєньє того нашєго жа- 
лованья про лізпшюю памАть и твєрдость и печать нашю 
вел-Ьли єсмо привісити к сєму нашєму листу (Київ, 1433 Р 
119); колижь межи рожаємь людьскимь ничого нє єсть пил- 
нишєє, нижьли памяти потрєбизна єсть, абьі дЬла листо- 
вьімь писмомь, и св'Ьдоцствомь оутвєржєно людьскимь, 
про тожь ми иляшь воєвода... знаменито чинимо оурАдомь 
того листа... како... кролєви полскому... землю шєпинь¬ 
скоую... даваємьі (Львів, 1436 Собі. II, 706); А еще... про 
лепшое сведецство и твєрдость памети, и печат нашу каза¬ 
ли єсмо привесити кь сему нашому листу (Луцьк, 1445— 
1452 АрхЮЗР 8/IV, 13); а длА памАти соудоу нашог(о) 
дали єсмо кн(А)зю Сємєноу (е ориг. Мємєноу.— Прим, 
вид.) Васильєвич(ю) сєи нашь листь за нашими пєчатьми 
(Луцьк, 1475 А5 І, 70); Про памет: Водорацкии вишей да- 
ни взАл 100 судновь и судно (Вільна, 1496 АЛРГ 73); На 
память, какь староста пов'Ьдиль передь господаремь, кня- 
земь великимь (Вільна, 1498 АЛМ 163); 

к(коу)вПнои памАти (9) див. В’бЧНЬШ 1. 
2. (здатність мислити) притомність, свідомість: 

доброє памєти (1), з доброю памАтью 
(2), в (з а) доброй памАти (2) див. ДОБРЬІИ 
II, 3; приити ку доброй памАти (1) див. 
ПРЇИТИ; 
думка, помисел (1): мьі Стефан, воєвода... знакомито чи- 

нимь... яко хотА... прєдкоув наших... обнчаєм и стопєнюм 
наслидова(ти), и тиж их вЬрьі, пилнои заслоугьі коу наи- 

-яснЬишои з божиои памАти наияснАиших кнАжат и панов 
кролюв полскихь... потвердити... мьі... их воли вЬрньїм 

наслидованєм послоухати заоуждьі винни єсми (Сучава, 
1462 ВО II, 283—284). 

3, (пригадування, відновлення у свідомості) пам'ять, 
згадка: вєчная памАть (1), вь в'Ьчнаа 
п а м А (т) (1) див. Ви ЧНЬЇ Іі 1; в-Ьчистои па¬ 
мяти (1) див. *ВГБЧИСТЬІИ; доброє памяти 
(5) див. ДОБРЬІИ І, 8; святок памАти (1) див. 
СВАТЬІИ; счаснои памяти (1), щ а с н о и 
(памяти) (1) див. * ЩАСНЬІИ. 

4. (церковне свято) день поминання святого (6): Вь лЬто 

шєститисАчноє и ю и сотноє дєвАносто третєє на памАть 

стаго мученика єфимьА (б. м. н., 1385 Р 28); а по(д)ь л'Ь(т) 
1 (зі знаком тисячі.— Прим, вид.) лЬт и 4 ст(а) и (тр)Ьтие 
на 10 Л'Ьто исконьчася (с)иї костель мсця авьгусьта на па¬ 
мять стго лаврЬн(тн)я мчн. рукою аньдр'Ьево (Люблін, 
1413 ОБРН 115); А писана грамота оу погоничи(х) оу чет¬ 

вертої) м(с)ца гєньварА оу ка днь на памАть стго оца 
макксима (так.— Прим, вид.) испов'Ьдника (Погоничі, 

1422 Р 98); а пи(с)на вь кїєв'Ь вь обит^лицрьстЬи... вь л£(т) 

-^-$цнд м(с)ца іюнА вь на памА(т) сщєнном(ч)нка тихона 
(Київ, 1446 Р 155); 

(церковна служба за упокій дуиіі померлого) поминання 
(10): а по иашємь живогВ, кто боудє(т) господарь зємли на- 
шєи... то(т) щоби нєпороуши(л) нашємоу монастирю наше 
дааиїє, що родитє(л) на(ш) да(л) и мьі дали за єго дшоу и 
памє(т) и за наше здравїє (Сучава, 1448 Сові, II, 353); Ато 
дали єсмо оу до(м) Ст'Ьи тр(о)ци на пАма(т) (так.— Прим. 

вид.) родитєлє(м) ншимь... а на(м) на здоро(в)є (Київ, 
1459 Р 174); а то єсми записал и дал кь ц(є)ркви божєй 
на памАт доуши своєи и родитєлєм моим, аби с того бьіла 
памАт в годжє в год (б. м. н., 1470 А8 І, 67); Се азь... пань 
Игнатїє... даль єсми єдно село... яко да творАт ми памАть 
на в'Ькн в'ЬчниА (Путна, 1476 ВИ І, 211); 

вїчнон пам'Ьти (1) див. В'БЧНЬІИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. паммт, п(а)мм(т) (1470 А5 І, 67; 

1480 йС II); род. одн. памяти, паммти, памяти 10 (1436 
Собі. II, 706; 1448 Собі. II, 733; 1453 Сові. II, 453; 1462 ВИ II, 
283; 1470 А5 І, 67; 1475 А5 І, 70; 1499 РИБ 777); памєти, 
памети 5 (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13; 1458 Собі. II, 815; 
1487 А8 І, 240; 1495 ВМБС; 1499 АЗ І, 118); 1 паммтнє 1 
(1451 Р 157); дав. одн. памети, памьлти 9 (1422 Р 97; 1433 
Р 120, 121, 124; 1436 Собі. II, 706; 1448 Собі. II, 733, 737; 
1462 ВИ II, 283; 1485 ВИ II, 371); памєти 1 (1499 АЗ І, 
117); знах. одн. память, паммть, памл(т), памят, паммт, 
пам-Ьть, ! пмм/а(т), ! пмма(т) 26 (1376 Р 22; 1392 Собі, і, 8; 
1412 Р 81; 1422 Р 98; 1433 Р 119; 1444 АЗ І, 40; бл. 1458 Р 
167; 1470 АЗ І, 67; 1481 ВО II, 364; 1498 АЛМ 163 і т. ін.); 
памєть, памет, памє(т) 6 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 9; 1437 АЗ 
І, 34; 1444 А5 І, 42; 1448 Собі. II, 353; 1476 ВО І, 215; 
1496 АЛРГ 73); ор. одн. паммтью (1467 АЗ І, 63; 1469 АЗ 
І, 64); місц. одн. в (о) паммтн (1448 Собі. II, 366; 1461 АЗ І, 
53). 

! ПАМАТНЄ (ПАМАТИ) (1): А єщє надь то на потвєр- 
жєниє сєго нашого жалованьА про ліпшеє свєдоцьство и 
твєрдость памАтнєи печать нашю казали єсмо привісити 
к сємоу нашомоу листоу (Луцьк, 1451 Р 157). 
Див. ПАМАТ. 
*ПАМАТНОЄ див. ПАМЄТНОЄ. 
*ПАМАТЬ див. ПАМАТ. 
ПАН див. ПАНЬ. 
ЇПАНА див. ПАННА 
ПАНАСКО ч. (1) (особова назва, пор. Панась): А се я пан 

Панаско Голубович, а я пан Михайло Цєлович... сознава- 
єм симь нашимь листом — жаловал перед нами пан Фєдко 
канцлер... на Данила на Волошина (Ступно, 1444 АЗ І, 
41). 
ФОРМИ: наз. одн. Панаско (1444 АЗ Т. 41Т 



•ПАНАСЬ — 123 •ПАНОВАНЄ 

*ПАНАСЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Абанасии, гр. 
Адаубспод): ми стєфань воєво(д)... знаменито чини(м)... 

оже... дали єсми нашємоу монастрю (!) о(т) пол*ньі... 0 
тата(р), на имА... пана(с) сь чєл'Ьдми своиими (!) (Сучава, 
1443 Созі. II, 128). 
ФОРМИ: наз. одн. пана(с) (1443 Созі. II, 128). 
Див. ще ОПАНАСЬ, ОФАНАО&И, ФАНАСИИ. 
П АНДРІЇ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфа(н) воєвода... 

знаменито чиним... оже... дали и потврьдили єсмо томоу 

стмоу нашємоу єп(с)коупїю циганена (!) на им* пандрь 
сь чєл*дєю (Сучава, 1486 БС 143—144). 
ФОРМИ: наз. одн. пандр* (1486 ОС 144). 
*ПАНЄВЦИ мн. (1) (назва села у Київській землі): к 

Чоудновоу жь сє(л)цоу Панє(в)ци а в томь сє(л)ци чотири 
слоуги на во(и)ноу ходять (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: наз. Паїиє(в)ци (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ПАНИ, ! ПАНЬІ, ПАНІЙ, ПАНЇА ж. (111) (стч. рапі, 

стп. рапі) І. (жінка, яка належала до привілейованих 
верств феодального суспільства) пані (4): коли кторая пани 
алюбо панна позвана бьіла а прїде(т) на ро(к) данньш и 
соудья сАдє(т) на соудЬ имєєть посла(т) заказцю своєго 
сь єє сьпоромь до єє домоу (XV ст. ВС 12). 

2. (офіційна форма називання або звертання до жінки, 
яка належала до привілейованих верств феодального су¬ 
спільства) пані (72): А губка даль шюбу свою куничюю 

дорогимь сукномь брунагьньгмь пошита за є гривень пани 
хоньци (Перемишль, 1378 Р 26); а мн то ему осужАє(м) а 
панАмь Адвиз'Ь и алжб*тє вєчноє молчАниє чинимьі (Меди- 
ка, 1404 Р 70); тучнАкь да(л) пани марєкор*т* росовои 
своє село куропотники (Галич, 1418 Р 89); гЬмжє мьі... 
даємьидали єсми панїи н'Ьги...(сєло на) имА прЬдрєчєн- 
ннА половина села могошєва (Сучава, 1438 Созі. II, 14— 
15); Жаловала сА пани ВасилєваА Копачєвича на пани 
Михайловоую Нацєвнча (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); 
била нам чолом и поводила перед нами пани ОлизароваА 
ИІиловича, старостина А лоуцкаА пани Фєдка, штож... 
пан Олизар Шилович падчєрицьі своєй... дал и записал... 
им^нє Хоцєн (Луцьк, 1487 А5 І, 87); записую матце своєй 
пане Анне Немириной: Мстишин (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 27); и они повєдали пєрє(д) нами штожь... тогдьі... 
о(т) пани марьтиновоє никоторого впоминанья коу о(т)- 
цоу нашому и намь не бьіло (Вільна, 1499 ВФ). 

3. (дружина, жінка) пані (35): мн илїа воєвода <и>... 
стєфань воєвода... чини(м) знаменито... ож(є тот)а истин- 
наа панїи пана журжа пїатринои н*га жаловали єсми еи 
оусобною (5іс.— Прим, вид.) нашєю мл(с)тїю (Сучава, 
1438 Созі. II, 14); а коли наза(д) оусхочє(т) поити до зємли 
мо(л)давскоєи имає(т) поити доброволнє сь своєю панею 
(Снятин, 1454 Р 163); Тоє вьсє вишєписанноє да єст паноу 
Доум* ключникоу от нас оурик... ємоу и паней єго Насти 
(Сучава, 1480 ВО І, 246); коли пань Петрь прійхаль до 
Станкова и сь панею своєю до д*лу своєго, а я тогдьі на- 
мЬстникомь бнль оть пана старости, и пани его позвала 
мене и питала мене, єсть ли полотна (Вільна, 1498 АЛМ 
163); И тогди кроул єго милость прєдрєчєнїи и братїя єго 
милости прєрєчєнїи имали бьі нас... и боярє наши и сь 
панїями их и (сь) вьеЬми нашими слоугами и подданнимьі 
нашими, миловати и в ласц* и вь чти держати (Гирлов, 
1499 ВО II, 422). 
ФОРМИ: наз. одн. пани 37 (1378 Р 26; 1414 Р 85; 1418 

р 89; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1461 ВО І, 45; 1471 
АрхЮЗР 8/1II, 627; 1481 АЗ І, 77; 1488 АЗ І, 241; 1494 АЗ 
І, 101; 1498 АЛМ 163 і т. ін.); панєи 6 (1490 ВО І, 436; 
ДГСХМ); панїи 2 (1438 Созі. II, 14; 1464 £>/Я«А» 517); 
пани 1 (1462 ВО І, 52); паніа 1 (1480 ВО І, 246); род. 
одн. панєи 10 (1464 БІР«А» 517; 1478 ОБРИ 130; 1480 ВО 
І, 246; 1487 АЗ І, 87; 1490 ВБ І, 437; ДГСХМ; 1494 АЗ І, 
101; РИБ 560); пани 5 (1448 ПІР 106; 1478 АЗ III, 17; 

XV ст. АрхЮЗР 87IV, 29; 1499 ВФ)\ панее 1 (1494 РИБ 
560); дав. одн. панн 13 (1378 Р 26; 1418 Р 89; 1452 АкЮЗР 
І, 21; 1462 ВБ І, 52; XV ст. ОБРИ 151; 1487 А5 І, 86); 
панєи 8 (1452 АкЮЗР І, 21; 1466 БЩьА* 519; 1480 ВБ І, 
246; 1481 Ви II, 358; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ; 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 141); панїн 2 (1438 Созі. II, 14); пане 1 
(XV ст. АрхЮЗР 8/\У, 27); пан* 1 (1414 Р 85); знах. одн. 
пани, п(а)нн 4 (1478 А5 III, 17; 1487 АЗ І, 86); паню 2 
(1499 ВО її, 450); панюю 1 (1418 Р 89)\ор. одн. панею 6 
(1404 Р 70; 1418 Р 89; 1454 Р 163; 1466 БІР«А» 519; 1498 
АЛМ 163); пани 2 (1378 Р 26; 1393 Р 52); паниєю 1 (1464 
БІР«Ау> 517); місц. одн. по панєи (п. 1450 ПИ № 9); наз. 
мн. пани (1404 Р 70); род. мн. панєи (XV ст. ВС 12); дав. 
мн. панАмь, пан/А(м) (1404 Р 70); ор. мн. панїями (1499 Вй 
її, 422); місц. мн. о панм(х) 1 (XV ст. ВС 5 зв.); о панє(х) 
1 (XV ст. ВС 12). 
ПАНИЧЬ ч. (1) (особова назва): єщє єсмьі дали имь... 

села... гдє єс(т) михоуль и паничь (Сучава, 1426 Созі. І, 
182). 
ФОРМИ: наз. одн. паничь (1426 Созі. І, 182). 
ПАНЇИ див. ПАНИ. 
ПАНЇА див. ПАНИ. 
ЛАНКО ч. (1) (особова назва, пор. Пантєл*имонь): бу- 

дєть вєдомо оусємь ... ажь Азь пайко слуга королєвь 
та(к) єсмь оумолвиль и договориль со кнАзємь скиригаи- 
ломь (б. м. н., 1387 СП № 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ланко (1387 СП № 12). 
ПАНКОВЦИ мн. (2) (назва села на Буковині) Панка: на 

имА одному селу скорцєвци о(т) чєрного потока, а другоє 
панковци (Сучава, 1407 Созі. І, 56); т*мь ми... дали єсмьі 
имь... дв* сел* на имА лоукавєць и панковци (Сучава, 
1428 Созі. І, 202). 
ФОРМИ: наз. панковци (1407 Созі. І, 56; 1428 Созі. І, 

202). 
* ПАНКОВІ» прикм. (1) О панкоуь ставь(І) 

(назва ставка у Молдавському князівстві): почєншє хотарь 
тому селу... о(т) пискь прости долиною долоу до пайкова 
става (Сучава, 1456 Созі. II, 582). 
ФОРМИ: род. одн. ч. пайкова (1456 Созі. II, 582). 
Пор. ЛАНКО. 
ПАННА ж. (8) (стч., стп. раппа) 1. (дівчина, яка нале¬ 

жала до привілейованих верств феодального суспільства) 
панна (5): коли кторая пани алюбо панна позвана бьіла а 
прїдє(т) на ро(к) данньш и соудья сАдє(т) на соуд* имєєть 
посла(т) заказцю своєго сь єє сьпоромь до єє домоу (XV ст. 
ВС 12). 

2. (офіційна форма називання або звертання до дівчини, 
яка належала до привілейованих верств феодального су¬ 
спільства) панна (2): Се я пани Вохнова пани Мария з свои- 
ми детми... посваталися есмо с паномь Юшкомь Камкою за 
его сестренца... мою девку паньну Матрушку (Володимир. 
1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 

3. (епітет богородиці) діва (1): тако ми бь момози (!) и 

стаа до(с)тоинаа пана марїа и оуси стьти и то(т) стьш кри(ж) 
хвалєбньш (Львів, 1436 Созі. II, 698). 
ФОРМИ: наз. одн. панна 2 (XV ст. ВС 12, 31 зв.); !пана 1 

(1436 Созі. II, 698); дав. одн. паньне (1471 АрхЮЗР 8/1II, 
627); зчах. одн. паньну (1471 АрхЮЗР 8/її І, 627); род. 
мн. панєнь (XV ст. ВС 12); місц. мн. о паннахь, панна(х) 
(XV ст. ВС 5 зв., 12). 
ПАНО див. ПАНЬ. 
*ПАНОВАНЄ с. (1) {стп. рапочуапїе) (керування дер¬ 

жавою. здійснювання влади монарха) панування: Тнж от 
сєго часоу и на потоум далшїи часи слюбоуєм томоу паиоу 
Казимироу кролю и свАтои єго короун* полскои, чистоа 
правоу в*роу ховати, и оусє доброє ховати панованА я чти 
их (Сучава, 1462 ВБ її, 284). 
ФОРМИ: род. одн. панованл (1462 ВО II, 284). 
Поп. ПАНОВАТИ 
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ПАНОВАТИ дієсл. недок. (1) (стч. рапоуаіі, стп. рапо- 
\\гас) (бути володарем країни, мати владу, керувати дер- 
жавою) панувати: так иж и от тьгх мгЬсть и на по том, тако 
мьі н тако и наши дідичи по том боудоучїи в зємли нашєи 
молдавскои, маєм бьіти и пановати на пришльїи часьі ціло 
и безпечне (Гирлов, 1499 ВВ її, 419). 
ФОРМИ: інф. пановати (1499 ВВ II, 419). 
* ПАНОВІ» прикм. (1) (який стосується пана, вчине¬ 

ний паном) панів, панський: Слоужєбнїкь за вїноу панове 
не има(т) позьівати кмет.А є(г) ани тє(ж) пана за вїіш 
кмєтєвоу (XV ст. ВС 6). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. панове (XV ст. ВС 6). 
Див. ще *ПАНСКИИ 1. 
*ПАНОША ч. (1) (стп. рапо$га) дрібномаєтний шлях¬ 

тич, залежний від феодала: мьі ильАшь воєвода... запису- 
ємьсА тьімь пношамь што к намь з литьвьі приєхали на на- 
шю службу... єжь имаємь и слюбуємь имь жольдь платити 

на каждьш місАць по є гривень лАдьскихь на копьє 
(Сучава, 1433—1443 АРМ). 

ФОРМИ: дав. мн. пношамь (1433—1443 АРМ). 
*ПАНСКИИ прикм. (7) (стч. рапзку, стп. рагізкі) І. 

(який стосується пана, вчинений паном, належить пано¬ 
ві) панський (6): про тожє слюбоуєму (!) и слюбили єсмо... 
не помАноути тьі(х) листовь королєвскьіх и панскьі(х)... и 
оумарАємь и(х) симь листо(м) наши(м) (Бирлад, 1435 
Сові. II, 679); а не боудоуть ли тьш кмєти виноватьі виньї 
па(н)скоє тогдьі прїказоуємн абьі нє бьіли габани тьгмь 
позовомь (XV ст. ВС 14); видєлосє намь и паномь раде 
нашо(и) штожь по всєму вєликомоу кня(з)ствоу нигдє 
па(н)скии моужьїки лововь своихь нє мають (Вільна, 1499 
ВФ). 

2. (який стосується бога) божий (1): Вь ьіме Панское, 
аминь (Луцьк, 1389 РЕА І, 26). 
ФОРМИ: знах. одн. с. Панское (1389 РЕА І, 26); род. 

одн. ж. па(н)скоє (XV ст. ВС 14); знах. одн. ж. па(н)скоую 
(XV ст. ВС 6, 16 зв.); ор. одн. ж. па(н)скою (XV ст. ВС 26 
зв.); наз. мн. ч. па(н)скни (1499 ВФ); род. мн. ч. панскьі(х) 
(1435 Сові. II, 679). 
Див. ще *ПАН0БЬ. 
*ПАНСКЬІИ див. *ПАНСКИИ. 
*ПАНСТВО с. (ЗО) (стч. рапзіуо, стп. райзі\Уо) 

1. (територія, підлегла володареві, монархові) держава (13): 
І Іе2 іезіІіЬу... сгегег рапзі^о пазго ІесЬаІ, гасіпуі ]егпи 
паЬаЬапіа сгіпііі пе ша]еі (Луцьк, 1388 2РБ 105); А такь 
мн хотічи его вь зді(шнемь) панстві нашомь, при дворі 
нашомь заховати, он ого прнймуемо и прьіяли есмо, яко 
человіка зацного, родовитого и рнцерского (Луцьк, 1438 
Р 140); маєть онь сь тими єго посльї єхати чєрєзь нашо 
паньство до границн московьскоє и зася оть границьі мос- 
ковьскоє тоюжь дорогою до волоскоє границн (Вільна, 
1498 ВВ II, 412); А також мьі, Стєфан воєвода, до того 
часоу коли оусльшшм о ихани тоурєцком на зємли а на 
панства наиясніиших прєрєчєньїх панов кроулєв оугрьс- 
каго и полскаго... тогдн им обом кралєм... имаєм дати ви¬ 
дати и оуказати, како мочи моум маиборзо (Гирлов, 1499 
ВВ II, 423); 

(земельна власність монарха) володіння (11): а АкосА 
они записали прєрє(ч)ин(м) кролє(м) коу оуставичнои и 

вічнои сталостн... ми ктори ижє з бжїєго дароу пони(ж) 
на тн(х) панствіхь зостали, виновати єсмо вірне ихь волі 
и оучинковь наслідовати (Хотин, 1448 Сові. II, 733); А 
ткж ни жадного НЄПрїЯТЄЛІ КрОЛІ єго милости и короуни 
полскои и зємлім и панством єго милости нє имамо держа¬ 
ти оу нашєи зємли (Коломия, 1485 ВВ II, 372); А також 
крал єго милость и кнАз вєликїи литовскїи да имают ли¬ 
шити коупцєм нашим, вєздє по зємлАх и панством их, 
аби ходили и торговали слободно и доброволно, запла¬ 
тивше правоє своє мито (Гирлов, 1499 ВВ її, 424). 

2. (влада) панування (4): а дали єсми имь та села у вікн 
со всімь правомь и панствомь, и со всіми плати, и с ужитки, 
и со всіми доходи (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); а тоє вьішє 
писанноє (б ориг. вьішє писанного.— Прим, вид.) через... 
кн(А)зА Костєнтина и теж на єго наслєдьки власний и зо 
всим правом панством и власностю (маєть) бнти держано 
и поживано спокойнє и скромливє (Вільна, 1499 А 5 І, 
118); але таковаго чловіка... а их милости мают єго вьгна- 
ти и вьпоудити проч из их милости зємлАх, аби нє мєшкал 
ни жадного часоу под их панством, ни явно ани потаємно 
(Гирлов, 1499 ВВ II, 420—421). 

3. зб. (землевласники, представники привілейованої 
частини феодального суспільства) дворянство, панство, 
пани (2): мн илїа воєвода... знаменито чини(м)... како... 
оучєра... оу лєвовьі, посполоу сь вьсєю радою нашєю, ри- 
тєрми, боАрє и панстви из городи, місти, землями по(д)- 
данньїми и каждого стадла а любо рідоу намь по(д)дан- 
ньіми лю(д)ми вири правои голдь... оучинили єсми (Львів, 
1436 Сові. II, 697—698); а осовнє (!) гдьі(ж) відаюмь ижє 
прє(д)рєчєньіА зємлА молдавскаА своА панствьі здавньі(х) 
часовь коу кролєвствоу полском(оу) прислоушають (Хо¬ 
тин, 1448 Сові. II, 738). 
ФОРМИ: род. одн. панства (1438 Р 140); знах. одн. 

паньство, рапзЬлго (1388 2РЬ 105; 1498 ВВ II, 412); ор. одн. 
панством, панствомь (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1499 А5 І, 118; 
ВВ II, 421); місц. одн. на (оу, вь) па(н)ствє, рапзі^е, рап- 
зМе 3 (1388 2РІ 103, 107; 1493 ПОСВВ 152); панстві, 
пакьствь 4 (1438 Р 140, 141); род. мн. панствь, паиствь 
(1448 Сові. II, 734; 1462 ВВ II, 284); дав. мн. панством, 
паньствомь 7 (1485 ВВ II, 372; 1496 ПДСВВ; 1499 ВВ II, 
424); панствам 1 (1485 ВВ II, 372); знах. мн. паньства, пан¬ 
ства (1496 ОПВВД; 1499 ВВ 11,423); ор. мн. панствьі 1 (1448 
Сові. II, 738); панстви 1 (1436 Сові. II, 698); місц. мн. по 
(на) панствіхь 1 (1448 Сові. її, 733). 

*ПАНТЄЛЄЄВЬ прикм. (1): а тоє привилїє... изгиноу- 

ли о(т) роукн крьстини сна пантелєєва (Васлуй, 1464 
ВІДьА» 517). 
ФОРМИ: род. одн. ч. пантелєєва (1464 £/Я«А» 517). 
Пор. *ПАНТЄЛЄИ. 
*ПАНТЄЛЄЄЩЬІИ див. *ПАНТЄЛЇЄЩЬІ. 
*ПАНТЄЛЄИ ч. (2) (особова назва, пор. Пантєліимонь) 

ПаителІй: оури(к) да є(ст) сь оуси(м) доходо(!) муши жє- 
ньі пана пантєлєа (Васлуй, 1464 £>/7?«А» 517). 
ФОРМИ: род. одн. пантєлєа 1 (1464 £)//?«А» 517); ! пєн- 

тєлєа 1 (1464 ВІЯ«А» 517). 
*ПАНТЄЛЇЄЩЬІ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): А ми такожє... дали и потвердили єсми тоє 
вишєписанноє село па(н)тєлїєщьі на озєри (Васлуй, 1464 
£>//?«А» 517). 
ФОРМИ: знах. па(н)тєлїєщьі 1 (1464 £/Я«А» 517); пан- 

тєлєєщми, пннтєлєщьїн 2 (1464 ВІЯ«А* 517). 
ПАНТЕЛЕЙМОН!) ч. (2) (особова назва, цсл. Панте¬ 

леймону гр. Пагтє^єіцоу): Кузьма, пантеліимонь, де- 
мьянь... по той стороні то все безмезници (Краків, XIV— 
XV ст. ОБРИ 112); 
свАтьіи пантєліимонь (І) див. СВАТЬІИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. пантельнмонь (XIV—XV ст. ОБРИ 

112); знах. одн. пантєліимона (1386 Р 31). 
ПАНТИН прикм. (2): мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... ож(є) прїидє прід нами... сьінь пана Пантин... и 
продал свою правою отниноу... село ...на имі Фофьшьщи 
(Васлуй, 1495 ВВ II, 40). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Пантин, пакти(к) (1495 ВВ її, 40; 

ВСІМ рі. 1). 
Пор. ПАНТЕ. 
ПАНТЕ, ПЬІНТЕ ч. (8) (особова назва, молд., пор 

Пантєліимонь): мн алєксандрь воєвода... чини(м) знаме¬ 
нито... ожє... дали и потвердили єсми монастирю нашємоу 
о(т) німца... татари, на имі панті и жоуржА и иоиь (Су- 
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яава, 1453 Сові. II, 493—494); мьі Стєфан воєвода... знаме¬ 
нито чиним... прїидє прїд нами... Пьтроу Грьбовьц... и 
продал свою правою отниноу от... оурика отца своєго 
Панти (Васлуй, 1495 ВБ II, 40). 
ФОРМИ: наз. одн. пант* 3 (1453 Сові. II, 494; 1458 ВВ І, 

6; 1462 Сові. Б. 11); ПьінтЬ 1 (1479 ВАМ 61); род. одн. Панти 
2 (1495 ВВ II, 40; ВСІМ рі. 1); Пьнть 2 (1493 ВВ її, 14). 

*ПАНЦЬІР ч. (3) (стч. рапсеї, рапсїг, ста. рапсегг, 
сен. рапгі(е)г, стфр. рапсіег) (частина металевого військо¬ 
вого спорядження, що захищала тулуб воїна від ураження 
холодною зброєю) панцир: Отписую Пречистой до Печер- 
ского монастьіра панцьір и кожух куний (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 29); я пань дїтри(х) изь бучА(ч)... вьізна- 
ваємь... како пришє(д) андрїлко сьінь гриньковь прє(д) 
на(с) изь в'Ьчньїмь листомь єсть прє(д)ль(!) село гринков- 
цї пану Анушєви кирьдЬєви за соро(к) ко(п) готовьі(х) 
пїнАзїи и за конь и за паньцрь (!) (Кам’янець, 1420 
ПГАГ). 
ФОРМИ: знах. одн. панцир 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29); 

! паньцрь І (1420 ПГАГ)\ знах. мн. паньцьіри (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 29). 
ПАНЧЄЩИ, ПЬНЧЄЩІИ мн. (5) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): гЬм (зіс.— Прим, вид.) мн... дали єсми 
ємоу... єдно село, на им'Ь панчєщи (Сучава, 1448 Сові. II, 
359); и достало с'Ь слоузї» (на)шємоу Исаю... трєтїю част 
от Пьнчєщи (Сучава, 1490 ВВ І, 403). 
ФОРМИ: наз. панчєщи 1 (1448 Соз^. II, 359); ПьнчєщГи 1 

(1490 ВВ І, 403); род. Пьнчєщи 3 (1490 ВВ І, 403). 
ПАНЬ, ПАНЬ, ПАН, ПАНО ч. (10 800) (стч. рап, ста. 

рап) 1. (представник привілейованих верств феодального 
суспільства) пан (224): оучинит(ь) которьш добрьіи члвкь 
кривду, любо воєвода а любо пань оучинити неправу ис 
иимь (б. м. н., 1352 Р 6); І тез іезШЬу ...па ішепїе, аЬо 
па Іізіу рапо\лг гпатепііусії репіаге] Ьу рогусгії... шу... 
]єши іоііо іо іглепіа па ргоіітоки кігл’аі 1о\уі сЬосгет Ьо- 
гопШ (Луцьк, 1388 2.РГ 106); мн алєксандрь воєвода, 
господарь зємли молдавскои, ис нашими зємлАньї, паньї 
иолдавскьіми... слюбили єемн и ислюбуємь и потвєржАє(м) 
ис симь листомь наши(м) господарєви нашєму... королеви 
польскому... тоть листь (Львів, 1407 Сові. II, 628—629); 
а при томь бнли свєдоки наша вьрная ккзи и панове кнзь 
олєксандрь иванови(ч) нось... пань андрїш дчюса марша- 
локьнашь (Київ, 1433 Р 119); и тоуть пєрє(д) и(х) мл(с)тїю 
єсмо слюбили и правдоу свою оуказали мьі и с нашими па¬ 
ньї (Хотин, 1455 Сові. II, 774); а мьі подлоуг прозбьі крол^ 
єго милость и подлоуг прозбьі паноув єго милости, и под¬ 
лоуг просбьі митрополитов наших, и за тьім и паноув на¬ 
ших, великих и мальїх, а мьі єсмьі простили пана Михайла 
логобєта и пана Доумоу (Сучава, 1468 ВВ II, 305—306); 
Такьжо и ко (в ориг. ко кь.— Прим, вид.) князємь и кь 
паномь рускимь и ко вьсєй Руси, которьш дрьжать грє- 
чєский законь, посьілаль єси тогожь владику Смолєнского 
да бискупа Вилєньского, да говорнль имь оть тебе штобн 
приступили кь рнмьскому закону (б. м. н., 1499 ВВ II, 448); 

(пань) м а л н и (5) (у Молдавському князівстві — 
феодал-землевласник, нижчий за соціальним становищем 
від великих бояр-землевласників) малий боярин: ми пєтрь 
воєвода, господарь зємли молдавскои... и сь оусимн на¬ 
шими панове, сь великими и малими... внзнаваюмь... оужє 
тотьі златии пин'Ьзи... пань михаило з боучача... намь 
вєрноуль и заплатиль исполною (Кам’янець, 1458 Сові. 
II, 814); а ми подлоугпрозбн крол'Ь єго милость... и подлоуг 

’ просбьі митрополитов наших, и за тим и паноув наших, 
великих и мальїх, а ми єсми простили пана Михайла 
логобєта и пана Доумоу (Сучава, 1468 ВВ II, 305—306); 
пань хоруговнни (1) ленник, який складав при¬ 
сягу вірності сюзеренові схиленням хоругви: А такь мьі... 
оного прьіймуемо и прьіяли есмо, яко человїка зацного, ро¬ 
довитого и рьіцерского, которому... надаємо волности 
(вшеля)кої вь... панств'Ь нашомь... заживати... такої.. 

какь иншьш князи, п(ан)ьі и шляхта хоруговньїе зажива¬ 
ють и зажьіяти будуть (Луцьк, 1438 Р 140); в є л и к и и 
пань (2), пань вєликии (5) див. ВЄЛИКИЙ 1 8. 

2. (офіційна форма називання або звертання до чоловіка, 
який належав до привілейованих верств феодального суспіль¬ 
ства, рідше торгових людей, урядників та ін.) пан (10 479): 
и на то свї.дци пань дмтрь (!) пань пєтрь пан судивои (Ка¬ 
зимир, п. 1349 Р 4); исталосА при дєржав'Ь пана отьз- ста¬ 
рости рускої злї (!) ожє купиль пань вАтславь дмитровь- 
скии дворище ись зємєю (так.— Прим. вид.) (Львів, 1370 
Р 18); Влодисла(в)... кроль польски... чинимо то св'Ьдо(м)... 
ожє пано пєтр воєво(д) молдавь. зАть и приАгЬль нашь 
пожичило на(м) д тисАчї (так.— Прим, вид.) рубли фрАжь- 
ского еєрєбра (Луцьк, 1388 Р 36—37); а при то(м) бьі(л) 
оурожєнни пань григорь багавьскьш а пань Акушь сє- 
киринскни а пань Ань пєрєгримь а пань Ашко крутибо- 
рода (Кам’янець, 1420 ПГАГ); ми кнзь еємєнь олєкса(н)- 
дрови(ч) дали єсмо сьлуз'Ь нашєму пану сє(н)ку ськипорю 
село наше тулиньї (Київ, 1457 Р 166); А при том бил... пан 
Кєршонь... слоуцкии (Острог, 1466 АЗ І, 61); А на то єст... 
вї.ра болїрь наших: ... в. п. Фєтє Готкь, ... в. п. Ацка Гоу- 
дича, в. п. Щєфоула прїжалаба хотинского... и вї.ра оусих 
наших молдавских болЬри (Сучава, 1484 ВВ І, 279); а на 
болшоую крї.пость и потвьрж(д)єнїє томоу вьеємоу вьшіє- 
писанномоу, веліли єсми нашємоу в'Ьрномоу паноу, тьоу- 
тоулови логофєтоу, писати и намоу (!) пєча(т) привісити 
к еємоу нашємоу листоу (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 

3. (монарх, єдиновладний правитель) володар (143): 
ми пань алєксандрь воєвода молдавскьі... и оуси боярє 
молдавецїи чинимьі знаємо... королю польскому... слюбує- 
ми и ислюбили єсми (Кам'янець, 1404 Сові. її, 625); вло(д)- 
славь... кроль полекии... пань поморскии а дїдичь рус- 
скии и иннхь многихь зї.мль г(с)пдрь знаменито чи ними 
симь нашимь листо(м)... ижє даємн и дали єсми листь 
нашь нашєму милому приятелю стєфанови воєводь зємлЬ 
молдавскои на потвєржїшьє нашихь пєрвьіхь листовь 
(Ланчиця, 1433 Р 124); най пєрвоє схюбоує(м) (!) ижє нєи- 
маємь жа(д)ного и мїіго пана соб-Ь имїти, а ни ємоу слоужи- 
ти одно прєрєчєномоу господарєви нашєм(у), казимирови, 
кролєви по(л)ском(оу), н короунї. єго и имь в'Ьрєнь бити 
чистою вЬрою, а ни жа(д)ном(оу) ином(оу) пан(оу) коу по¬ 
мочи нізпоити, без и(х) воле (Хотин, 1448 Сові. II, 734); 
А пан наш наимилостив'Ьишїи корол и короуна имаєт нас 
оборонити и оетєр єчи и посли своими и ороужиємь своимь 
и воисками своими (Сучава, 1468 ВВ II, 302); А оли(ж) по- 
(до)дньі(м) пано(м) лю(ди) одно имєє(т) бить а од(н)го права 
поживать... потрєбно єсть аби однакїи соудь бьіль какь 
крако(в)скьі(и) зємли (XV ст. ВС 34 зв.); ДлА того ку вї.ч- 
ньш рї.чи памєти ми Олєксандрь (б ориг. Оксандрь.— Прим. 
вид.), божєю милостью великий кн(А)зь литовский, рус- 
кий, жомойтекий и иних пан и дїдич, чинимь знаменито... 
иж... ємоу имї.нє н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали єсмо лас¬ 
каве чєрєс сєс н(а)шь листь (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 

4. (службова особа, призначена королем або князем для 
управління «гродом» (замком) і прилеглою до нього місце¬ 
вістю) каштелян (27): А при томь бнли св'Ьдци: пан'Ь Янь 
Краковскій сь Тарнова, пань Хрчонь, воєвода Судомирс- 
кій, пан'Ь Михаль Любелскій, пань Клемеить Вислицкій, 
пань Войтко, Судомирскій судья, паньМичекь Штань, под- 
судокь Судомирскій (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); ми 
ива(н) па(н) срї.мскии а староста рускии внзнавамьі тим 
то листо(м)... ижє кролєвскимь приказаниємьс'ЬдЬли єсм(ьі) 
на судї (Львів, 1421 Р 93); а ми такижь слюбили єсми и 
олдовали и присАгли в руц'Ь писанного (б ориг. па- 
санного.— Прим, вид.) пана михаила з бучача, пань а 
староста галицкн, посла,... кролємь полекнмь... посла¬ 
ного (Сучава, 1434 Сові. II, 664); Сє я Банко СкєрдЬєвич 
син Джусин ис Квасилова, пан холмьскии чиним знаме¬ 
ните..., внзнаваю, иж я... продал єсми... отчизну свою и 
дЬдину свою (Володимир, 1470 АЗ І, 64—65); Я Василєй 
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Волчкович из братомь своим Лвомь... визнаваєм... штож... 
продали єсмо кн(А)зю Костєнтину єго милости Иванови- 
чу Острозскомоу, пану вилєнскомоу, гєтману г/о)с(под)а- 
рА королА єго милости, старосте луцкомоу брАславьскому 
и віннцкомоу, маршалку вольїнскоє зємли... землю пусто- 
вьскую обарицкую (Ставків, 1491 АЗ І, 96—97); Биль 
намь чоломь пань Виленскій, староста Городенскій, князь 
Александро Юревичь и просиль вь нась людей вь Горо- 
денскомь повТ,гЬ... трехь чоловікове (Краків, 1500 АЛМ 
вип. 2, 58); 

(представник адміністративної влади) пан, урядовець 
(11): И панове от Хрьлова а бьі никакоє дьло не имат с 
тоє село (Сучава, 1438 ОВАс 28); и дали на граници оу 
хотини и оу чєриовскои воло(с)ти два пани справе(д)лн- 
вьг(х) н имєнованни(х), которн ймуть они межи нашими 
паиьі мо(л)давскьіми вибирати (Сучава, 1457 Сові. II, 810); 
Тежь паномь владичнимь десятий комь ие иадоб'Ь вь ти 
люди уступатися вь монастнрскіе (Мстиславль, 1500 АСД 
II, № 3). 

5. (дідич, поміщик) пан (35): Слоужєбнїкь за вїноу па- 
новл не има(т) позивати кмєтА є(г) ани тє(ж) пана за вїнл 
кмєтєвоу (XV ст. ВС 6); А пак ли би зб-Ьгль чолов'Ькь... 
тогди тому истцєви маєєть (!) па(н) того села запла(тн)тн 
им'Ьньємь того зб'Ьгло(г)о чоловіка (Галич, 1435 Р 134). 

6. (у сполуч. з присвійним займенником) чоловік, супруг 
(17): Панн МихайловаА повєдила, ижь за великого кнАзА 
Швитрикгайла коли мой пан сина крєстил оу пана Васи- 
лА, Яика, дозволил через мост оу боудованє, оу дерево, 
сєножатн єздит (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); а єстлиби хто 
хотел вступати еА оу моє село ПьАнь, што мне записал пан 
мон Игнат Боровикь оу моєм вєнє... нехайжє он отложит 
тридцат копь грошей широких готових кн(А)зю Михайлу 
(Острог, 1481 АЗ І, 77); Ино г(о)с(по)д(а)рь корол єго 
м(н)л(ость) подлє запису п(а)на моєго оу тих имєнАх 
мене не порушил (Ровио, 1488 А 5 І, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. пань, пань, пан(ь), пан, пано, па(н), 

п(н) 2251 (1349 Р 4; 1361 А02 6; 1378 ЗНТШ ЬІ, 5; 1399 Р 
59; 1408 Сові. II, 633; 1418 Сові. І, 127; 1440 Сові. її, 65; 
1468 ВИ І, 130; 1487 АЗ І, 85; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. іи.); 
І па 1 (1433 Р 119); ск. н. п. З (1408 АкЮЗР 6); зам. ор. одн. 
прєдь...пакь пєтрь хоуди(ч) 15 (1443 Сові. її, 1 !9—120; 
1491 Сові. 3. 156); род. одн. пана, п(а)на, па(н), 1 па (1359 
Р 10; 1370 Р 18; 1393 Сові. І, 14; 1419 444; 1438 Р 
140; 1458 ВО І, 6; 1464 Сові. 3. 59; 1475 АЗ ї, 70; 1488 АЗ 
I, 241; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); ! пана 1 (1436 Сові. І, 484); 
зам. наз. панове... по имєню... пана братоула 1 (1456 
ЗСФ)\ зам. дав. дроутомоу пана Владнславу 1 (1462 ВО 

II, 283); дав. одн. паноу, пану, па(н)у, пан(оу), пноу (1370 Р 
18; 1391 Р 45; 1409 Сові. І, 65; 1420ПГАГ\ 1439 Сові. II. 47; 
1455 Сові. II, 541; 1467 ВО І, 123; 1479 Сові. 3. 99; 1487 
ВО І, 517; 1500 ВО II, 174 і т. ін.); знах. одн. пана, ! па 
П411 Р 77: 1430 Р 116: 1440 £>ЯАс 32: 1449 Сові. II. 386: 
1458 ОЖДМ; 1468 ВО її, 305; 1472 ОІЯ&А* 528; 1487 АЗ 
I, 240; 1495 АЛМ 83; 1500 ДПЖН і т. ін.)'* ор. одн. паномь, 
паномь, паном, пано(м) 76 (1366 Р 12; 1378 Р 26; 1400 Сові. 
II, 619; 1424 Р 104; 1438 Р 138; 1449 Сові. II, 746; 1459— 
1460 ЗНТШ СИП, фотокоп.; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 103; 1487 
АЗ І, 85; 1495 ВД; 1500 ДПЖН і т. ін.); панєм 1 (1499 ВО 
II, 419); місц. одн. прн паноу 3 (1370 Р 18; 1435 Сові. II, 
679); кл. ф. пане (1449 Сові. II, 385; 1462 ВО І, 70); наз. 
мн. панове 69 (1393 Сові. II, 607; 1404 Сові. II, 625; 1421 
Р 94; 1447 Сові. II, 273; 1460 ВИ II, 276; 1467 ВО II, 297; 
1469 А5 І, 64; 1491 АЗ І, 94; 1499 ВО II, 448 і т. іи.); пано¬ 
ві 4 (1448 Сові. II, 738; XV ст. СЯ 32, 33 зв., 42 зв.); панови 
1 (1434 Р 130); пани, п(ан)и 3 (1434 Р 128; 1438 Р 140; 
1445 Сові. II, 725); зам. ор. ись... панове 3 (1458 
Сові. II, 814); род. мн. пановь, панов, пано(в), рапож 45 
(1388 грі 106; 1411 Сові. II, 637; 1433 Сові. II, 652; 1447 
Сові. II, 288; 1457 Сові. II, 809; 1485—1500 А5 І, 121; 

1491 Л5 І, 95; 1495 АЛМ 85; XV ст. СЯ 39 зв.; 1499 ВО 
II, 420 і т. ін.); паноув 2 (1468 ВО II, 305, 306); зам. місц. 
мн. прї наши(х) пановь 3(1435 Сові. її, 679); дав. мн. па¬ 
номь, паномь, паном, паио(м) 24 (1393 Сові. І, 13; 1400 
ОІЯ«А» 433; 1411 Сові. І, 84; 1435 Сові. II, 679; 1445 Сові. 
II, 727; 1457 Сові. її, 811; 1462 ВО П, 292; 1487 АЗ І, 239; 
1496 ВО II, 402; 1500 АСД 1І,№ 3 і т. ін.); панумь 1 (1433 Р 
121); знах. мн. пани 15 (1413 Р 83; 1433 Р 123; 1439 Сові. 
II, 714; 1447—1492 ЛДБВ\ 1448 Сові. II, 738; 1457 Сові. II, 
810;. 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.; 1467 ВО II, 298; 
1468 ВО II, 305 і т. іи.); пановь, панов, пано(в) 9 (1395 
Сові. її, 610; 1435 Р 132; 1455 Сові. II, 769; 1496 ПДВДА 
61; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1499 ВО II, 425, 448; ВФ); 
ор. мн. пани 118 (1352 Р 6; 1388 2РІ 103; 1395 Сові. II, 
610; 1407 Сові. 11,628; 1421 Р 93; 1430 Р 116; 1438 Р 138; 
1446 АкЮЗР І, 18; 1456 ЗСФ; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1499 ВФ 
і т. ін.); панмн 2 (1435 Р 132; 1467 ВО II, 297); пани 1 (1468 
ВО її, 306); місц. мн. зам. род. о(т) наши(х) пано(х)(1472 
£>/Я«Л» 530); кл. ф. мн. панове (1422 Р 97). 

*ПАНЬНА див. ПАННА. 
*ПАНЬСТВО див. *ПАНСТВО. 
*ПАНЬЦЕРНЬІЙ прикм. (4) О село паньцер- 

н о е (1) див. СЄЛО; служба паньцерная (3) 
див. СЛОУЖБА 1. 
ФОРМИ: род. одн. с. паньцерного (1499 РИБ 777); наз. 

одн. ж. паньцерная (1499 РИБ 776); знах. одн. ж. пань- 
церную, паньцерьную (1499 РИБ 777). 

*ПАНЬЦЕРЬНЬІЙ див. *ПАНЬЦЕРНЬІЙ 
І ПАНЬЦРЬ див. *ПАНЦЬІР. 
*ПАНЬЦЬІРЬ див. *ПАНЦЬІР. 
ІПАНЬІ див. ПАНИ. 
ПАНЬ див. ПАНЬ. 
*ПАНЬСКИИ прикм. (2) який стосується пании: а(!) 

оусильстве паньскомь алюбо жєнь (І)... коли хто усилоуєть 
дЬвьк(оу) алюбо жонькоу квальтомь ми... оуставлАємь 
которьіи боудеть такий наидєньї и повалани (!) по(л)‘скьімь 
правомь по(д)лоугь вини имєють бити осоужєньї (XV ст. 
ВС 25 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. с. ! а паньскомь, паньскомь (XV ст. 

ВС 7, 25 зв.). 
ПАПА ч. (4) (особова назва, молд. «батько», лат. рапа, 

рарра): н оуставшє наши слоуги, їо(н) папа и братоу єго, 
н'Ьнюл... и заплатили оуси тоти вьішєписаннїи пин'Ьзи 
(б. м. н., 1497 Сові. 3. 208). 
ФОРМИ: наз. одн. папа (1497 Сові. 3. 208); дав. одн. па- 

пн (1497 Сові. 3. 208, 209). 
* РАРЕ23К V.; прикм. (1) (стч. рареізку, стп. раріезкі) 

папський: Теж росПиЬ изіа^ рарегзкісЬ \уо ігпіа зілгіаіоЬо 
оіса пазгоЬо, Ьгогпе ргікагиіет (Луцьк, 1388 1РІ 107). 
ФОРМИ: род. мн. рарегзкісЬ (1388 2РЇ 107). 
ПАРАБА ч. (3) (особова назва): И оуставшє наши слоуги 

Іон Парава и Татоул Бєривоєскоул и заплатили оусе 
исполна тоти вишєписаннїи пин'Ьзи (Сучава, 1484 ВО 
І, 282). 
ФОРМИ: наз. одн. Парава І (1484 ВО І, 282); зам. дав. 

Іоноу Парава 2 (1484 ВО І, 282). 
*ПАРАКЛИС ч. (3) (цсл. параклись, гр. ДараиЛ,т]сі£) 

благальний молебен: и такождєрє варе кто боудє(т) игоу- 
мє(н) оу то(м) прАдрєчєнно(м) монастирю и елико блдє(т) 
братєи а они имаю(т) грижати за спасенне доуши господ- 
ства ми вьсєгда и имаю(т) слоужити на вьсАкоую срЬдоу, 
вєчє(р) паракли(с), а оу чєтвьірто(к) литоургию (Поляна, 
1448 Сові. II, 365); А пак кто боудєт... там оу той свАтои 
црькви, а они... да имают нам слоужити на вьс'Ьких нєдє- 
л'Ьхь оу чєтврьток вечерь параклис, а вь п^ток литоургїю 
(Сучава, 1488 ВО І, 356). 
ФОРМИ: знах. одн. параклись, параклис, паракли(с) 

(1448 Сові. II, 365; 1476 ВО І, 211; 1488 ВО І, 356). 
' *ПАРАКЛИСЬ див. *ПАРАКЛИС. 
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*ПАРАКЛИСЬ див. *ПАРАКЛИС. 
ПАРАСКА ж. (2) (особова назва, пор. Параскєва): а мьі 

та(кождєре и от нас) єсми дали и потврьдили... сестрам их 
Параска и АрмАика... тоє село на Виннои (Сучава, 1493 
ВО її, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. дав. сестрам их Параска и АрмАн- 

ка (1493 ВО II, 14). 
•ПАРАСКЄВА ж. (4) (особова назва, цсл. Параскєвгия, 

гр. Параахєпут]): мьі стєфа(н) воєвода... чини(м) знамени¬ 
то... ожє... дали и потвердили єсми митрополію нашєму 
о(т) романова трьга идєжє є(ст) храмь стои м(ч)нци параскє- 
ви села оу нашєи зємли оу мо(л)давскои (Сучава, 1458 
Б//?«А» 512); яко да оутврьдим и оукріпим нашоу свАтоую 
митрополію от Романова трьга идєжє ест храм препо¬ 
добній матєри нашєи Параскєви (Сучава, 1488 ВИ І, 355— 
356). 
ФОРМИ: дав. одн. параскєви, Параскєвн (1458 ОІР&А* 

512; 1465 £>/Я«А» 518; 1488 БО І, 342, 356). 
Див. ще *ПАРАСКЄВЇЯ. 
•ПАРАСКЄВЇЯ ж. (2) О с в А т а А параскє- 

вїя див. СВАТЬІИ 1. 
ФОРМИ: дав. одн. параскєвїн (1465 £//?«Л» 518). 
Див. ще * ПАРАСКЄВА. 
•ПАРАСТАС ч. (4) (цсл. парастась, гр. ларйатаоаі?) 

заупокійна служба, парастас: сє азь... паиь Игнатїє, 

рєком(ь)іи Юга... дали єсмьі... кє златих оугорскьїх, яко 
да творАт ми памАть... єдинь день вь годь в чє(тврьто)к 
прід свАтьім великомучеником Димитрїємь, в срід(і) ве¬ 
черь парастась, а в чє(тврьто)к свАтаа литоургїа, за доушм 
иашА (Молдовиця, 1462 ВО І, 70); а по нашємь животі а они 
да имают слоужити нам вь тгіток вечерь парастас, а оу 
соуботоу литоургїю (Сучава, 1488 ВО І, 356). 
ФОРМИ: знах. одн. парастас, парастась (1462 ВО І, 

70; 1476 ВО І, 215, 217; 1488 ВО І, 356). 
*ПАРАСТАСЬ див. *ПАРАСТАС 
*ПАРГАРТ} див. *ПРТ>ГАРЬ. 
ПАРЕМЬЯ ж. (1) (цсл. паремия, гр. яароіріа) (церков¬ 

на книга з вибраними текстами із святого письма, призна¬ 
ченими для богослужіння) паремійних: застали єсмо... д 
кконьї кованих... книга златооусть парємья миніи и м(с)- 

ци є (б. м. н., 1429 Р 114). 
ФОРМИ: наз. одн. парємья (1429 Р 114). 
ПАР КАЛ А БТ», ПАР КАЛАБ, ПРЬКАЛАБЬ, ПРЬКА- 

ЛАБЬ, ПРЬКАЛАБ, ПРЬКЬЛАБ ч. (713) (молд. пьір- 
кзлаб, нім. Виг££гаГ) начальник укріпленого города в Мол¬ 
давському князівстві та прилеглої області: И такождє кь 
єго виноградоу ни оди(н) (!) наши прькалаби, а ни ключни- 
ци наши а ни дєсітници да не имають примісоу брати дє- 
сітиноу о(т) вина (Дольний Торг, 1443 Сові. II, 185); про 
то(ж) варе кто о(т) наши(х) боАрь будє(т) паркала(б) оу 
кєлїи и и(х) оурє(д)ници щоби давали тоє оусє вншєписан- 
ноє томоу монастирю о(т) нємца (Сучава, 1446 ОІр<иА» 
485); и мьі єсми пришо(д)ши прє(д) киАгиню илияша 
воеводиноую и... прє(д) паиомь прькалабомь ... и єсми 
сиирилисА и сьтокмилисА (Самбі р, 1459—1460 ЗНТШ 
СИП, фотокоп.); а онь такєжь хочєть прьїказати вь своєй 
зємли своимь бурькулабомь, ажь би нашьімь людємь 
справєдливость по томоужь дєлали (б. м. н., 1496 ВО II, 
405); а на то єсть віра... наши(х) боярь... в. п. болдоура 
двориика, ... в. п. тоадєра и п. нєгрила, паркалабовє хо- 
тинскни, ... в. п. шандра, паркалаба новогра(д)ского 
(Ясси, 1500 Сові. 5.231). 
ФОРМИ: наз. одн. паркалабь, паркалаб, паркала(б), 

прькалабь, прькалабь, прькалаб, прькала(б), прькьлаб 
81 (1446£//?«А» 485; 1449 Сові. II, 385; 1455 Сові. II, 562; 
1460 ВО І, 41; 1465 Оір«А» 518; 1470 ВО І, 141; 1475 
Сові. О. 4; 1480 ВО І, 241; 1488 ВО І, 363; 1499 ВО II, 148 
Іт. їн.); зам. род. одн. віра... паркалаб, паркала(б), па(р)- 
калаб, прькалабь, прькалаб 13 (1472 Сові. О. 26; 1473 ШКН 

165; 1475 ВО І, 204; 1476 ВО І, 209; 1486 В О І, 290; 1487 
ВО І, 305; 1488 ВО І, 323); ск. н. пьрк., пьр., пьр. 9 (1470 
ВО І, 153; 1491 ВО І, 453, 464); род. одн. паркалаба, прька- 
лаба, прькалаба, прькьлаба, паркалаб(а), прьк ал>аба, 
прькала(б) 404 (1443 Сові. її, 120; 1448 Сові. II, 300;'1453 
Сові. II, 454; 1458 ВО І, 6; 1462 ВО І, 67; 1470 ВО її, 310; 
1479 ВАМ 62; 1487 ВО І, 312; 1493 ВО II, 6; 1500 Сові. 8. 
231 і т. їн.); прікалаба 1 (1490 ОС 148)\_дав. одн. парка- 
лабу, прькалабоу, прькьлабоу 6 (1449 Сові. II, 385; 1480 
ВО І, 241, 243; 1488 ВО І, 363); зам. род. одн. віра... пана 
гтєтра пьркалабоу 1 (1449 Сові. II, 744); ор. одн. паркала- 
бомь,прькалабомь 2 (1458 Сові. II, 814; 1459—1460 ЗНТШ 
СІЛІЇ, фотокоп.); наз. мн. паркалабьі, прькалаби 10 (1467 
Сові. 8. 69; 1471 ВО І, 164; 1499 ВО II, 130, 136, 144, 160; 
ДА 257); паркалабн, прькалаби, прькьлабн 59 (1443 
Сові. її, 185; 1467 МіН. Оос. 125; 1474 РГС; 1479 ВО І, 
221; 1487 ВО І, 305; 1488 ВО І, 356; 1489 ВО І, 367; 1490 
ВО І, 421; 1492 ВО І, 506; 1499 ВО II, 425 і т. їн.); парка¬ 
лабовє, пар’калабовє, прькалабовє 95 (1466 ВО І, 95; 1471 
ДГСМПБ; 1472 Сові. 8. 88; 1476 ВО І, 209; 1480 ВО Д 
243; 1488 ВО І, 345; 1490 РА 255; 1499 ВО II, 444; РА 
257; 1500 РА 261 і т. їй.); зам.'род. мн. віра паркалаб» 
нємєцских, прькалаби 3 (1465 ОіР«А» 518; 1480 ВО І, 
239; 1493 ВО II, 22); віра... паркалабовє, прькалабовє. 
прькьлабовє, пьркьлабовє 39 (1459 Сові. 8. 22; 1475 ВО 
І. 206; 1479 ВАМ 62; 1480 ВО І, 245; 1484 ВО І. 277; 1487 
ВО І, 517; Сові. І). 7; 1488 ВО ї, 348; 1493 ВО 11,6; 1500 
Сові. 8. 231 і т. ін.); паркалабовн нємєцкихь 2 (XV ст. 
НРРГ): род. мн. паркалабовь, паркалабов, парькалабов, 
прькалабовь, Іпаркалабав 9 (1457 ВО І, 4; 1466 ВО І, 106; 
1467 БО І, 119; 1472 £/Я«А» 523; 1473 ВО І, 182; 1489 
ВО І, 372; 1500 ВО II, 175); паркала(б) 1 (1446 О/РчА» 
485); дав. мн. бурькулабомь 1 (1496 ВО II, 405). 

•ПАРОБОКЬ ч. (9) (феодально залежний челядник) 
двірський слуга, парубок: а чєлДди дво(р)ноє што- 
в городе г паробьки а чотири жоньки а двє дєвьцє 
(б. м. н.,ХУ ст. ИК\\ город чодно(в), на городе три поуш- 
ки... а чєляди два паробки а три жоньки а троє дєте(н) (б. 
м.н., бл. 1471 ЛДЗ 91 зв.); О паро(б)цо(х) алюбо ожоиька(х) 
нєво(л)ньіхь (XV ст. СД 9 зв.); коли пришоль цєсарь тоур- 
ский на нась и на нашоу зємьлю, а наши оубогии люди оть 
Сачавьі и они побєгли до Камєньца, а оу нашихь людей 
оубогихь оть Сачавьі били паробьци Кафиньскиє, и тие 
вся оковзии; а оки стали и боурьмистрь и сь старшими 
оузАли тие паробьци, а цєсарь тоурєцький прислаль до 
нась и проснль тихь паробьковь Кафиньскихь (б. м, н., 
1481 ВО II, 365). 
ФОРМИ: знах. одн. паробька (1480 ВО II, 365); наз. мн. 

паробки, паробькн 3 (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 92; XV ст. Я/С); 
паробьци 1 (1481 ВО II, 365); наз. зам. знах. боурьмистрь 
ись старшими оузАли тьіє паробьци 1 (1481 ВО II, 355); 
род. мн. паробьковь (1481 ВО II, 365); місц. мн. о паро(б)- 
цо(х) (XV ст. СД 9 зв.). 

*ПАРОВЬ ч. (1) (молд. пирзу «потік», «струмок») потік, 
струмок: мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє... 
Татоул от Брьзоть... продал... єдно місто от поустинн на 
Брьзоті... до оусти того парова (Дольний Торг, 1466 ВО 
І, 113). 
ФОРМИ: род. одн. парова (1466 БО 1, 113). 
♦ПАРСОУНА ж. (13) (стп. рагзипа, рагзопа, стч. регзопа, 

лат. регзопа) особа: йареп^еі изіа^ііііезшо ігЬу га репіа- 
гі гиспаіисгі аЬомгупзго] гесхі коіого]е зіа іусгеі’ рагзипу... 
з^ебесі^о (іоризгсгопо нізіеі’ Ьуіі (Луцьк, 1388 2РЬ 103); 
Пак ли би тот ден так намінений... воина с Татарьі... али- 
бо парсоуні нашои нємоч, алибо инша котора потрєбизна 
нам пригодила сі, а то би... єго послом бьіло явно (Сучава, 
1462 ВО II, 285); Я Пєтрь Боговитинович созиаваю... иж... 
дал єсми братаничоу своємоу Богданоу... иміньє, котороє 
єсми закоупил... на єго парьсоуноу, ємоу самомоу н по нєм 
боудоучим (Боковичі, 1496 А8 І, 244); Коли(ж) иа соуді 
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одна жалоба блдє(т) положена а блді(т) лї болій парь- 
'(соу)нь оу той жалобі вєнци нєтоу(т) то(л)ко одно памєт- 
ноє имєє(т) бьіти положено (XV ст. СЯ 43 зв.); А маєть 
онь сь тими своими посльї посьлати люди слуги парьсуна- 
ми только сороки; а большьг бьі не бьіло (Вільна, 1498 ВБ 
її, 412); 
своєю парсоуною (1), с ь своєю п а р- 

соуиою (1), своими парсоунамьі(І) особисто: 
мьі тогдьі Стєфан воєвода, сам своєю парсоуною, и сь оусєю 
нашєю моцю и землею нашєю молдавскою, из их милостми 
обличнє боудоум єхати на тоурєцкого чьсарі (Гирлов, 
1499 ВИ II, 423). 
ФОРМИ: род. одн. парсоуньї, раг$ипу 2 (1388 2.РБ 103; 

1468 ВО її, 302); порсоуньг 1 (XV ст. ВС 13); дав. одн. пар- 
соунн 1 (1436 Сові. II, 698); парсоуні 1 (1462 ВБ II, 285); 
знах. одн. парьсоуноу (1496 Л8 І, 244); ор. одн. парсоу- 
«ою (1499 Ви II, 423); місц. одн. оу парсоуні (1462 Ви II, 
284); род. мн. парь(соу)нь (XV ст. СЯ 43 зв.); ор. мн. пар- 
соунами 1 (1499 ВО II, 423); парьсоунами 1 (1498 ВО II, 
412). 

ЇПАРОУКА див. *ПОРОУКА. 
ЇПАРОУЧНИКЬ див. *ПОРОУЧНИКЬ. 
ПАРЧИНО СЕЛО с. (і) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімь мн... дали єсмьі ємоу... села на имі на дра- 
хошеві поли... и парчино село и бльжєщи (Сучава, 1436 
*Сові. І, 467). 
ФОРМИ: наз. одн. парчино село (1436 Сові. II, 467). 
*ПАРЬСОУНА див. *ПАРСОУНА. 
*ПАРЬКАЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 
*ПАРЬСОУНА див. *ПАРСОУНА. 
ПАСИКА, ПАСЄКА, ПАС'ЙКА ж. (142) 1. (викорчувана 

ділянка лісу, призначена для розведення бджіл) пасіка, 
■борть (90): и на томи хотари да осадить соби пасикн коли 
имєть мочи осадити (Сучава, 1420 Сові. І, 135); мн алєк- 
сандрь воєвода... знаємо чиньі(м)... понєжє изволили єсмьі 
... и дали єсмьі монастироу... дві пасикн... што бн вь тіхь 
пасікахь дєсАтина не брана о(т) монастирскн(х) пчєль (Бис¬ 
триця, 1431 Сові. І, 325); а таки(ж) коли мєдоу привєзоу(т) 

-о(т) свои(х) пасикь аби не платили мита ино оу Асо(х) ни 
индє нигдє (Сучава, 1453 ПГОВ); а по (!) тн(ми) липники 
бьіла пасєка кнзА михайлова г(с)дрА нашє(г) с тоули(н) 
•(б. м. н., бл. 1458 Р 168); а тако(ж), варе кто имє(т) брати 
о(т) на(с) десятиноу о(т) бчє(л), а тоти наши дєсітници що 
би не имали брати дєсітиноу о(т) бчє(л) о(т) манастирски(х) 
пасика(х) (!), хоті половина гро(ш) (Сучава, 1463 Сові. 3. 
45); А в томь же сєлє пасєка а в то(и) пасєцє бчолн сто и 
шєстєри (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); А такождє прїидє 
прАд нами... Бьлко Брьльдєскоул... и продал одну паси¬ 
коу... оу лАс... Игнатоу и братоу єго (Сучава, 1483 ВБ 
І, 274—275); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... 
ожє дали и потвьрдили єсмьі нашємоу... монастироу о(т) 
німца... єдно озеро... на имі захорна, и сь грьлою, що 
оупадаєть оу днистрь, и сь пасикою (Ясси, 1500 Сові. 8. 
230); 

(назва пасік у Молдавському князівстві) п а с и к а 
ачибкова (1): а хотарьі тімь селомь... почєнши (от) 
вьрзарєва монастирі на вєрхь пасикі ачибковн... на вєрхь 
лозовн (Сучава, 1420 Сові. І, 135); пасика бозо- 
в а (1): и дали и потврьдили єсми... нашєм(у) монастири... 
пасика... на имі бозова (Сучава, !453 Со5/. II, 445); п а - 
сика Давидова (1): дали и потвердили єсмо вич¬ 
ини оброк томоу... монастироу от Побраті... озеро от 

•оустиа Бька и сь оусимьі гнрламьі, и пасика Давидова на 
Бицн (Сучава, 1466 ВО І, 105—106); пасика загор- 
н я я (1): а хотарь... долоу на устиє загорніи... и сь па¬ 
сикою иванковн и пасика загоніи (!) (Нямц, 1456 БІЯ^А» 
511); пасика иванкова (1): а хотарь долоу на 
устиє загорн'Ьи... и сь пасикою иванковн (!) (Нямц, 1456 
БІР^А» 511); пасика кози А (1) : мн стєфа(н) 
воєво(д)а... знамєнїто чини(м).., ожє дали и потвердили 

єсми томоу... монастироу села... и пасика козиА (Сучава, 
1462 Сові. О. 10—11); пасика рошкова (1): дали 
и потврьдили єсмо имь... єдна пасика, оу крьници... и 
проти(в) козаєщи, гдє бьіла пасика рошкова (Сучава, 1448 
Сові. її, 323); пасика Сидорова (1): а хотарь.. 
є(ст)... пониже пасикоу сидоровоу (Сучава, 1446 ПГСПМР)]; 
броумарєва пасика (1), пасика Брума- 
р е в а (1) див. *БРУМАРЕВЬ; висока пасика 
(3) див. *ВЬІСОКЬІИ; воробиєва пасика (1) 
див. *ВОРОБИЄВЬ; дЬтєлєва пасика (1) див. 
*ДтїТЄЛЄВЬ киприна пасика (1) див. 
*КИПРИНЬ; киприАнова пасика (3) див. 
*КИПРИАНОВЬ; микшинова пасика (2) див. 
* МИКШИНОВЬ; нєгрина пасика (1) див. 
НЄГРИНЬ; плючкова пасика (1) див. *ПЛЮЧ- 
КОВЬ; ф'Ьрцина пасика (1) див. *ФГЙРЦИНЬ. 

2. (зрубаний ліс) вирубка (26): Моз Аіехапаег Уиоіаиз... 
уіПаш зегуїіогі позіго Вазїііо Кагасге^узкі, сіїсіат Зушуа- 
пото... росі Іезош Зктагпет, і з Іуш ззе Іезот Зк^агпет, і г 
зіа^у, і зепозаШшу, з разекаші, 2 биЬго^уаті... (іесіітиз 
(б. м. н., 1386 АрхЮЗР 8/1, 1—2); а тако продаль яко 
самь дєржаль и с нивами и еЬножатми ї ставн и со л'Ьсьі із 
дубровами ї с пасиками со всьми границмми... того існого 
села (Львів, 1400 Р 61); и так сА слушаєт вєчнсто и непо¬ 
рушно со всєми входи и приходи... с приселки, из селшци, 
с нивами, ис пашнАми, из лєси, из доубровами, з бортни¬ 
ми зємлАми, згай, ис пасєками (Київ, 1437 АЗ І, 34); и 
мьі... даємь и дали єсмо ему... село... и с поли, и з гай, и 
з дубровами, и з борьі, и з борьтньїми земьлями, и з дай¬ 
ми, и з лесн, и с пасєками... и сеиожатьми... якожь то 
здавьна окружено и ограничено (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 
В) IV, 60—61). 
ФОРМИ: наз. одн. пасика 10 (1443 Сові. II, 120; 1447 

Сові. II, 281; 1448 Сові. II, 323, 359; 1454 Сові. II, 501; 
1456 511; 1466 ВО І, 106; 1470 ВО І, 148; 1471 
ВО І, 164; 1473 ШКН 164); пасєка 4 (1458 Р 168; бл. 1471 
ЛКЗ 90, 91, 91 зв.); пастка 1 (1431 Сові. І, 325); зам. род. 
одн. вишє... пасика 2 (1435 Сові. І, 403; 1448 ДГСПМ)\ 
зам. знах. одн. дали єсми... пасика 23 (1431 Сові. І, 317; 1432 
ДГВЇН\ 1443 ДГСПМИ; 1446 ПГСПМР; 1448 Сові. II, 
316; 1453 Сові. II, 445; 1456 Сові. II, 568; 1462 Сові. 0. 10; 
1466 ВО І, 105; 1470 ВО І, 147; 1473 ШКН 164 і т. ін.); 
паська 1 (1431 Сові. І, 317); зам. місц. на Ікиприиа пасика 
(1435 Со5/. І, 403); род. одн. пасикн 3 (1448 Сові. II, 316— 
317; 1456 Сові. II, 569; 1463 Сові. 8. 45); пасикн 2 (1432 
Сові. І, 330; 1455 Сові. II, 559); пасикн 2 (1443 Сові. II, 149; 
1448 ДГПР)\ пасьїки 2 (1448 ДГПР); паськи 1 (1424 Р 
99); пасіки 2 (1497 ВО II, 99, 100); пасикі 1 (1420 Сові. І, 
135); дав. одн. пасицн 4 (1458 ВО І, 24; 1470 ВИ І, 148; 
1483 ВО І, 270; 1497 ВО II, 100); паснці, пасицм,! лоси¬ 
ці 3 (1443 Сові. II, 120; 1447 Сові. II, 281; 1453 Сові. II, 
454); знах. одн. пасикоу 22 (1429 ОШ<аА^ 455; 1435 Сові. 
I, 403; 1439 Сові, II, 52; 1443 Сові. II, 120; 1452 £>/Я«А» 500; 
1458 ВБ І, 24; 1466 ВБ І, 113; 1475 ВБ І, 203; 1483 ВО І, 
269; 1497 ВБ її, 100 і т. іи.); пасікоу 1 (1438 £>/£«УЬ 472); 
пасєку 1 (1438 ОІД«А» 472); зам. род. одн. хотарь... от 
пасикоу 5 (1446 ПГСПМР; 1451 Сові. II, 403; 1454 Сові. 
II, 501; 1467 ££> І, 121); ор. одн. пасикою, паси(кою) 4 
(1429 Сові. І, 280; 1456 ОІЯ«А» 511; 1462 Сові. Б. 11; 1500 
Сові. 3. 230); пасікою 1 (1436 Сові. І, 459); місц. одн. в па¬ 
сєцє 3 (бл. 1471 ЛКЗ 90, 91, 91 зв.); оу паснци 1 (1453 
Сові. II, 454); наз. мн. пасіки 1 (1431 Сові. І, 325); пасикн 1 
(1462 Сові. Б. 11); род. мн. пасикь (1453 ПГОВ); дав. мн. 
пасикам, пасика(м) (1451 Сові. II, 403; 1462 Сові. О. II; 
1475 ВБ І, 203); знах. мн. паснки 2 (1420 Сові. І, 135; 1455 
Сові. II, 531); паснкя 1 (1458 ВБ І, 8); ор. мн. пасиками, 
разі каші 5 (1400 Р 61; 1420 А5 І, 25; 1421 АЗ 1, 27; 1439 
Сові. її, 41; 1453 Сові. II, 472); пасєками, равекаші 19 (1386 
АрхЮЗР 8/1, 1; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 Р 118; 1437 
АЗ І, 34: 1444 А5 І, 40: 1445—1452 АрхЮЗР ВПЯг 12: 
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1451 Л5 І, 44; Р 159; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; Р 161 і т. ін.); 
пастками 3 (1407 Р 72; 1408 АкЮЗР І, 6; 1424 Р 100); 
місц. мн. вь пас'Ькахь (1431 Созі. І, 325); зам. род. мн. о(т) 
манастирски(х) пасика(х) 2 (1463 Созі. 5. 45). 
Див. ще *ПАСИКЬ. 
*ПАСИКЬ ч. (2) (викорчувана ділянка лісу, призначена 

для розведення бджіл) пасіка, борть: а хотарь гЬмь сєламь 
и томоу пасикоу да є(ст) по старомоу хотарю о(т) оуси(х) 
сторои коуда из в£ка оживали (Сучава, 1442 Созі. II, 96— 
97); гЬм (зіс.— Прим, вид.) мьі... дали и потвердили єсми 
ємоу... мВсто о(т) пасикоу... аби ємоу бил(ь) на синожать 
и аби прислоухаю(т) тот(!) хлабни(к) кь томоу (!) паси¬ 
коу (Сучава, 1451 Созі. II, 403). 
ФОРМИ: дав. одн. пасикоу (1442 Созі. II, 96; 1451 Созі. 

II, 403). 
Див. ще ПАСИКА. 
ПАСИНОКЬ ч. (3) пасинок, пасерб: пєрвьш поручни(к) 

кнА(з) михаило євнутеви(ч)... ондр'Ьи митковь пасьіно(к) 
(б. м. н., 1392 Р 46—47); Т'Ьмь мьі... дали и потврьдили єс- 
мьі ємоу... трєтїА част того села що коупиль от Нистра, 
пзсикок'ь Должинь за двЬ стА златьі татарскьіх (Сучава, 
1479 ВАМ 61). 
ФОРМИ: наз. одн. пасннокь 1 (1479 ВАМ 61); па- 

сьіио(к) 1 (1392 Р 47); ор. одн. пасинко(м) (1462 Созі. О. 
11). 

♦ПАСИНКА ж. (1) (невелика розміром) пасіка, пасіч¬ 
на*. мьі Стєфань воєвода... чини(м) знаменито... оже... да¬ 
ли и потвердили єсми монастирю нашємоу... киприАнова 
пасика... и сь оусими полинами и паси(ч)ками колико соу(т) 
оу томь хотари що по(п) киприА(н) дєржа(л) (Сучава, 1470 
Р/Р«Л» 522). 
ФОРМИ: ор. мн. паси(ч)ками (1470 522). 
♦ПАСИЧНИКЬ ч. (2) пасічник: тако(ж) никто о(т) на- 

ши(х) боярь, или дєсАтии(к) да не см'Ьють брати дєсЬти- 
ноу о(т) бчо(л), а ни пасичници бантовати ни оу чємь 
(Сучава, 1455 Созі. II, 531); А також никто от наших бояр 
или дєсєтник да не см£ брати дєсАтиноу от пчєл, ани 
бєрбеницю мєдоу, ани пасичници бантовати ни оу чєм 
(Дольний Торг, 1458 ВИ І, 8—9). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. знах. пасичници бантовати (1455 

Созі. II, 531; 1458 Вй І, 9). 
ПАСЇТИ див. ПАСТИ1. 
ПАСТВА ж. (4) пасовисько, пасовище: а тако ему дає(м) 

и дали єсмо (село) со млиньї с полми сь роль Дми, сь С'Ь- 
ножатми, сь луками, сь паствами... со всАки(м) — тєку- 
чи(м) и стоАчи(м) водами (Снятин, 1424 Р 100); а заимє(т) 
ли на своєи пастві тогду... на г(с)дрьскн(и) дворь гнатї 
на обороу (XV ст. ВС 37 зв.); и мьі... ємоу им'Ьнє н(а)шє 
имєнємь ЗвАгол... даємь и записуємь... из ролАми, из гай, 
из борьі, из борьтАми, ис синожатми, с паствами, з лозами 
(Вільна, 1499 А5 І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. паства (XV ст. ВС 38); місц. одн. 

на паства (XV ст. ВС 37 зв.); ор. мн. паствами (1424 Р 
100; 1499 Л5 І, 117). 
Див. ще *РА5ТН\УІЗКО. 
*РА$ТН\УІ5КО с. (1) пасовисько, пасовище: А іако 

Лаіеїло і (іаіезгшо іеши ІЬиіи пазги бісііпи па ішіе Зег- 
щоііпсгі... 2 биЬго^аші, з разШи'ізкаті, у г гоїаші (Кра- 

іків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 3—4). 
ФОРМИ: ор. мн. ра$іН\ткаті (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
Див. ще ПАСТВА. 
ПАСТВИТИ, ПАСТВИТЇ, ПАСТВИТЬ, ПАСТВЇТЬ 

діесл. недок. (6) (що і без додатка) пасти: А имають пана 
юрковьского люді Из острова и сь юкщовєць имають дрьі- 
|з роубатї Але не паствіті а ні свінеі оупоущаті оу л^Ьсь 
(б. м. н., 1424 Р 104); хто имаєть ста(д) конная алюбо жє- 
ребАчья имаєть по(д) стороже паствить о(т) юрьєва днА 
>0 мїхаилова днА (XV ст. ВС 37 зв.); И тне Токаревскіе 
ірекли: мн дей вамь не боронимь стада господарского па- 
Ьтвити тамь (Кам’яиець, 1495 АЛМ 85). 

ФОРМИ: інф. паствитн, паствитї 4 (XV ст. ВС 27; 1495 
АЛМ 85); паствить, паст віть 2 (XV ст. ВС 37 зв.; 1424 Р 
104). 
Див. ще ПАСТИ і, СПАСТВЇТЬ. 
♦ПАСТЄВНЬІИ прикм. (1) (стч. разіеупу, стп. ра- 

зіешпу) (який стосується пасовиська): а бл^д'Ь(т) в соудЬхь 
пєрєможєнь пастл(х) оу щькодахь поставньі(х) (!) имаєть 
щкодьі вси платіть (XV ст. ВС 37 зв.). 
ФОРМИ: місц. мн. оу... (!) поставиьі(х) (XV ст. ВС 37 

зв.). 
ПАСТИ *■, ПАСЇТИ діесл. недок. (4) (що і без додатка) 

пасти: ... аєт (!) тамо овцї пасїти (Корочин Камінь, 1458 
Мііг. Оос. 122); Жаловала сА пани ВасилєваА Копачєвича 
на пани Михайловоую Нацєвича, мовєчи, ижь она... за 
мост пєрєходєчи, сєножати косит и попа сю па сет (Л у ко¬ 
ни ця, 1478 АЗ III, 17); Да ест тота бранищ’Ь монастироу 
от Поутнои, ловити соби рибоу и пасти свои товар (Сучава, 
1490 БО І, 420—421). 
ФОРМИ: інф. пасти, пасїти (1458 МІН. Бос. 122; 1490 

ВО І, 421); теп, 3 ос. одн. пасєт (1478 АЗ III, 17). 
Див. ще ПАСТВИТИ, СПАСТВЇТЬ. 
♦ПАСТИ 2 дієсл. док. (2) (на що) (про границю) спряму¬ 

ватися (1): а хотарь ти(м) сєло(м)... ниже о(т) полону (!) 
да падєть на потокь (б.м. н., 1400 Созі. І, 37); 
пасти вь рьцА (кому) (1) потрапити до рук 

(кому), бути схопленим (ким): о сєм даю вам вєданїє, ажє 
до нин'Ьшного часЬ єщє єсмь жив, и пал єсмь вь рьцА гос- 
подиноу Басарабє воєводє, та мє дрьжит окован (Торго¬ 
вище, 1481 ВБ II, 358). 
ФОРМИ: перф. І ос. одн. ч. пал єсмь (1481 Ви її, 358); 

нак. сп. З ос. одн. да падєть (1400 Созі. І, 37). 
♦ПАСТОУХЬ ч. (7) пастух: Иди(к) жалова(л)сА на 

постоуха (!) и(ж) да(л) ємоу овцю во ста (до) єго паствитї 
а опАть овци з ас А не мєль о(т) пастоуха а пастоу(х) рє(к) 
и(ж) тоую овцю прїгони(л) до села (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: наз. одн. пастоу(х), пастл(х) (XV ст. ВС 27, 

37 зв.); род. одн. пастоуха (XV ст. ВС 27); дав. одн. пастоу- 
хови (XV ст. ВС 27); знах. одн. І постоуха (XV ст. ВС 27); 
місц. одн. о пастоухоу 1 (XV ст. ВС 27); о пастоусє 1 (XV 
ст. ВС 7 зв.). 
ПАСТЬІРЬ ч. (1) (титул духовної особи) пастир: Тне 

вси села... маеть держати... Климентьш, владика луцкий и 
Острозский... а за нась и чада наша Господа Бога молити 
и о добромь посполитомь... яко пастьірь и отець нашь... 
радити и советовати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/V1, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. пастьірь (1322 АрхЮЗР 1/\71, 3). 
*ПАСТЖХЬ див. *ПАСТОУХЬ. 
ЇПАСУТИЧЬ <НАСУТИЧЬ> див. *НАСУТИЧЬ. 
♦ПАСХА ж. (1) (цсл. пасха, гр. яааХа) (назва церков¬ 

ного свята, також календарна дата) пасха, Великдень: 
Писал Косте вь Соучав'Ь, вь свАтїи вєликїи день Пасхи 
(Сучава, 1488 ВО І, 349). 
ФОРМИ: род. одн. Пасхи (1488 ВО ї, 349). 
*ПАСЬІКА див. ПАСИКА. 
*ПАСЬІНОКЬ див. ПАСИНОКЬ. 
ПЛОЙКА див. ПАСИКА. 
ІПАТАР див. СПАТАРЬ. 
*ПАТРИКИИ див. ПАТРИК'ЙИ. 
♦ПАТРИК'ЙЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Се Азь 

кнА(з) алєксандь (!) патриіСЬєви(ч) стародуб(с)ки знамєни(т) 
чинимьі... ажє слюбую и слюби(л) єсми и цЬлова(л) єсми 
крєсть... не искати ми иннхь господарєвь мимо нашє(г) 
милого господарА кролА влодислава пол(с)кого (б. озера 
Круди, 1400 Р 62). 
ФОРМИ: наз. одн. патрикіїєви(ч) (1400 Р 62). 
ПАТРИКІїИ, ПАТРИКГ£Ї ч. (5) (особова назва, цсл. 

Патрикии, гр. Патріхі£, лат. Раіхісіиз) Патрикій: 
а за вєлкого кнАзА ольк^рта и за корьята и за патрикия и 
за ихь сьіньї мн ислюбоуємь тоть мирь держати вйлми 
твердо (б. м. и., 1352 Р 5); А при том бил... пан ПатрикЬи 
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Городєцкий... пан Патрик'Ьи киАзА Юрьєвь бояринь (Ост¬ 
рог, 1466 АЗ І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Патрнкьи, Патрикьй, Патрикьї 

(1458 ОЖДМ; 1466 АЗ І, 61, 62); знах. одн. патрикия 
(1352 Р 5). 

•ПАТРЇАРХЬ ч. (7) (іцсл. патриярьхь, гр. яатріар%ї|5) 
(у православній церкві титул духовної особи, що має най¬ 
вищу владу) патріарх: мьі олєксандро воєвода... знаємо 
чинимь... ожє тоть истинньш Оганєсь єпискоупь вормєнс- 
кьіи пришєль к намь... и оуказалсА намь правьіми листьі 
воселєньского (І) патрїярха, Аитонїа КостантинополА, 
ожє ихо (І) патріарха вормєньского ни єщє оузнали єсмьі, 
ожє нашєль на то пискоупьство помочїю господина нашєго, 
великого кнАзА Витовта (Сучава, 1401 ДІЯ); Максимь 
мл(с)тїю бжїєю Архїєпискоупь косте(н)тинаполя нового 
рима, и всєлє(н)скїи Патрїа(р)хь (б. м. н., 1481 ГПМ); 
тоє вьсє вишє писаноє да є(ст) нашєи єпи(с)копій о(т) 
радо(в)цє(х) о(т) на(с) оури(к) и сь вьсє(м) доходо(м) нєпо- 
роушєно николижє навики вА(ч)нїА ни о(т) патріарха ни 
о(т) митрополито(в) ни о(т) иного никогожє (Сучава, 1490 
ПС 148). 
ФОРМИ: наз. одн. Патрїа(р)хь, ! потрїа(р)хь (1481 

/7744); род. одн. патріарха 3 (1401 /?//?; 1408 Сові. І, 61; 
1490 ПС 148); патрїярха 1 (1401 /?//?); род. мн. патрїа(р)- 
ховь (1481 ГПМ). 

*ПАТРЇАРШЄСКИИ прикм. (3) (який стосується 
патріархал походить від патріарха) патріарший, патріар¬ 
хів: а (з)нати и(м) тимь а(р)хима(н)дрито(м) пєче(р)скимь 
Ста(р)цомь и братїи нашєго патрїа(р)шєского благосло- 
вєнїА (б. м. н., 1481 ГПМ); 
книги патрїаршєскии (2) див. КН ИГА 2. 
ФОРМИ: род. одн. с. патрїа(р)шєского (1481 ГПМ); 

род. мн. патрїа(р)шєски(х) (1481 ГПМ); місц. мн. в пат- 
рїаа(р)шєски(х) (1481 ГПМ). 

*ПАТРЇЯРХТ> див. -ПАТРЇАРХЬ. 
ПАОУШЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): ми алєксандрь 

воєвода... чиньгмь знаменито... ожє.... дали єсмьі имь... 
села... на имА гдє єс(т) шєрба паоушєскоуль и лазорь 
(Сучава, 1426 Сові. І, 182). 
ФОРМИ: наз. одн. Паоушєскоуль (1426 Сові. І, 182). 

ПАХАРНИК, РАСНАРМУК ч. (20) (молд. пахарник) 
(придворний чин) боярин-чашник, боярин-виночерпій: 
а на то є(ст)... в. п. (бьлоша па)харника (? — Прим. вид.)... 
и в оусіхь боярь нашихь вєликьщ(х) (!) и мальі(х) (Суча¬ 
ва, 1436 Сові. І, 488); Бомрїи аноумє: Тьоутоул вєл. лого- 
(Ььт... Мохила пах.. Фооунтєш столникоул (Сучава. 1491 
Ю І, 464). 
ФОРМИ: наз. одн. пахарник, пахарни(к), расНагпук 

4 (1463 ВП І, 74; 1464 Л/#«А» 517; 1465 ОБ 176; 1467 ВП І, 
123); ск. н. пах. З (1470 ВИ І, 153; 1491 ВП І, 453, 464); 
род. одн. пахарника, пахарнїка, (па)харника (1436 Соз/. 
І, 488; 1457 ПКР; 1460 Со5*. 5. 33; 1462 Сові. П. 63; 1464 
ВП /, 86; 1466 ВП І, 106; 1473 ВП І, 182; 1480 ВИ І, 239; 
1481 ВП І, 249; 1482 БО І, 264 і т. ін.). 

*ПАХАРНИЧЄЛЬ ч. (13) (молд. пахарник) (придвор¬ 
ний чин) помічник боярина-чашника, боярина-виночер- 
пія: мн илїа воєвода... чинимь знаменито... ожє тоть 
исти+шьш слоуга нашь пань їонь оурєк(л)є пьхьрничє(л) 
слоужиль намь правою и вірною слоужбою (Сучава, 
1437 Сові. І, 536); И заплатих аз господство мьі оуси тоти 

рн злат татарских оу роуки слоуз'Ь нашємоу Сима пьхьр- 
иичєл и сєстр(и) єго Анноушци (Сучава, 1490 ВП І, 436). 
ФОРМИ: наз. одн. пьхьрничєл, пьхьрннчє(л) 5 (1437 

Сові. І, 536; 1490 ВП І, 436; ДГСХМ); зам. род. одн. от 
Сима (Тома) пьхьрничєл, пьхьрничє(л) 2 (1490 БО І 437; 
ДГСХМ); от сима пахарничє(л) 1 (1490 ДГСХМ); зам. 
дав. слоуз'Ь... Сима пьхьрничєл 1 (1490 ВП І, 436); роб. 
одн. пьхьрничєл а (1490 ВП І, 437); дав. одн. пьхьрничєлоу 
(1490 ВП І, 436; ДГСХМ). 

*ПАХАРНЇКЬ див. ПАХАРНИК. 
ПАХАТИ, ПАХАТ дієсл. недок. (6) (обробляти землю 

для засіву) (що і без додатка) орати: И мн пожаловали его 
и дали есмо ему тни дворища — самому пахати и люди 
садити у вь отчичовь мЬста на тьіхь пустнхь земляхь 
(Краків, 1454 АЛМ 12); а тьіхь людє(и) которнє землю 

пашоуть лв члвки а дають платоу по два(д)цати грошє(и) 

с члвка (б. м. н., бл. 1471 ЛДЗ 91 зв.); тне грани сам княз 
великий Швитригайло... своєю рукою... зарубал и казал 
намь... по правой руцЬ того дуба... нам казал держати и 
пахат (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: інф. пахати 1 (1454 АЛМ 12); пахат 1 (1498 

АрхЮЗР 8/ІУ, 119); теп. З ос. мн. пашоуть (бл. 1471 
ЛДЗ 91 зв., 92 зв.); перф. З ос. одн. ч. ! п шал (1478 АЗ 
III, 17). 
Див. ще *РОЗПАХАТИ, РОСПАХИВАТИ. 
ПАХНОТЇИ ч. (1) (особова назва, цсл. Пафноть, Пафно- 

тии, ер. ПаХУоотю?) Пафнутій: а писа(л) старець пах- 
нотїи лихачєвь брать (Київ, 1446 Р 155). 
ФОРМИ: наз. одн. пахнотїи (1446 Р 155). 
1ПАХОРИЛИ (ПОГОРИЛИ) див. *ПОГОРИТИ. 
ПАЦЄВИЧЬ ч. (3) (особова назва): А при томь нашємь 

єднаньи бнли: кназь Михайло Олєксандровичь... а мар- 
шалок королєвь пан Юрьий Пацєвичь намЬстник ковєн- 
ский (Вільна, 1482 А5 І, 80); Самь Казимирь, Божью ми- 
лостью. Воеводе КІевьскому, пану Юрю Пацевичу (Краків, 
1487 РИБ 434); а казаль его мил ость о томь доветатсл 
(!) пану Юрю Пацевичу (Вільна, 1493 АЛРГ 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Пацєвичь (1482 АЗ І, 80); дав. одн. 

Пацевичу (1487 РИБ 434; 1493 АЛРГ 55). 
Див. ще *ПАЦОВИЧЬ. 
*ПАЦОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): При томь бьіли: 

во(евода) Вил(енскій), пань Мих(аило) Рад(ивиловичь), 
кан(цлерь) нам('Ьстникь) Новг(ородскій) пань Юр(ій) 
Пац(овичь) (Кам’янець, 1494 54); и на(д)то єщє 

6е(д)ко сла(л)ся... на пна ю(р)м пацовича намєстьника 
полоцкого ижь тая рєчь имь звєдома (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Пац(овичь) (1494 АЛМ 54); ск. к. 

п(ц) і (1499 ВФ); знах. одн. пацовича (і499 ВФ). 
Див. ще ПАЦЄВИЧЬ. 
ПАЧЕ прийм. (1) (цсл. паче) (з род.) (виражає об’єктні 

відношення) без (чого), всупереч (чому): Тьіе вси села... 
маеть держати... Климентнй, владика Луцкий и Остроз* 
ский... а за иась... Господа Бога молити... соблазньї тво- 
рясчнхь изверзати... никакоже паче благословеня его 
церкви созиждати, или самовласте разорити (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УЇ, 3). 
ПАЧЄ ЖЄ присл. (4) (цсл. паче жє) найбільше: сє азь 

рабь владьїкьі моєго ісу христа, пань Игнатїє, рєком(ь)іи 
Юга... ожє благопроизволих нашєм благьімь произволє- 
нїємь... паче жє и от бога помощїа и любовіл... дали єсмьі... 
єдинь покровєць и нарлквици (Молдовиця, 1462 ВП І, 
70); Сє азь раб владнкьі моєго... Игнатиє, рєкоми Юга... 
ожє произволих нашим благимь произволєниємь и чистимь 
и св'Ьтлим срьдцємь, от вьсєа нашєд доброл волєл, паче 
жє и от бога помощї(а) и любовь яжє по бозЬ кь свмтомоу 

мЬстоу... дали єсми а кадилницоу от і соми срєбра (Путна, 
1476 ВИ І, 216—217). 
ПАЧКОВИЧІЇ мн. (1) (назва села у Перемишльській 

землі): тогдн мн... дали єсмо и потвердили єсмо, єго право¬ 
го всєго имєнїа, пєрвоє, имєнєм рєкучи, село бьібєл и со 
присЬлкн, пачкович'Ь (Судомир, 1361 АСІ 6). 
ФОРМИ: наз. пачкович^ (1361 А07, 6). 
ЇПАШАЛ <ПАХАЛ> див. ПАХАТИ. 
ПАШЕВА ж. (1) (назва села у Волинській землі) Паше- 

в’я: мн... князь Швитрикгаил... чинимь знаменито... 
иже... дали есмо... за его в'Ьриую службу села на имя Ма- 
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лов... а Пашева... у Луцкомь повите (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 8/ IV, 7—8). 
ФОРМИ: наз. одн. Пашева (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
‘ПАШКАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тЬмь ми... дали єсми имь... села... єдно село гдє 
ихь домь дроуго село пашкани (Сучава, 1419 ВІД«А» 
444). 
ФОРМИ: знах. пашкани (1419 £>/р«А» 444). 
ПАШКО1, ПАШЬКО, ПАШЬКО ч. (103) (особова назва, 

пор. Павєль): а сє бортници пашко бортикьи сь емєлина 
юрко мошничь (Львів, 1370 Р 18); а сбЬдкобє ка то... пак о 
пашко скотницки... пань пашко мазовєски (Львів, 1399 
Р 59); пи(с) пашко дїакь коупчичєвь оу соч(авї>) (Сучава, 
1432 Сові. І, 331); Я пан Волчко Хренницкій обьявляю и 
чиню ведомо... отдал есми... дочку мою Марину за пана 
Пашка Посяговецкого ему за жону (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/111, 2—3); А на то єст вЬра... боярь наших... 
в. п. Пашка, в. п. Боухти (Сучава, 1475 ВВ І, 206); То они 
брали поки не продано бьіло Пашку мещанину виленско- 
му (б. м. н., 1494—1495 АЛРГ 59). 
ФОРМИ: наз. одн. Пашко, пашко, пашько, пашько, 

па(ш)ко (1370 Р 18; 1393 Р 52; 1419 Р 91; 1425 Сові. І, 
168; 1437 Сові. І, 542; 1451 АкЮЗР II, 106; 1463 АЗ І, 55; 
1472 Сові.З. 88; 1476 ВВ І, 209; 1490 ВВ І, 391 і т. ін.); 
вам. род. одн. в. п. Пашко 4 (1467 ВВ І, 121; 1468 ВВ І, 126; 
1475 ВВ І, 204; Сові. В. 4); зам. дав. одн. Пан Триколич... 
пишєт моєи пани... и братоу ми... Пашко 1 (1481 ВВ І, 
358); род. одн. Пашка, пашка (1436 Сові. І, 482; 1441 Сові. 
її, 138; 1443 Сові. II, 180; 1451 Р 156; 1457 і/КР; 1462 ВВ 
І, 62; 1468 ВБ II, 306; 1472 Сові. В. 26; 1475 ВВ І, 206; 
1490 ВВ І, 391 і т. ін.); І панка 1 (1436 Сові. І, 455); дав. 
одн. Пашку, пашкоу, пашькоу (1433—1443 АРМ\ 1439 
Сові. II, 60; 1442 Сові. II, 88; 1451 Р 156; 1490 ВВ І, 392; 
1494—1495 АЛРГ 59); знах. одн. Пашка (1445 Сох/. II, 
236; 1472 АрхЮЗР 8/111,2). 
ПАШКО2 ч. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

А хотарь... заподїєю вьішє пашка на гло(д) (б. м. н., 1425 
Сові. І, 168—169); мьі пєтрь воєво(д)... чинимь знамени¬ 
то... ожє... дали єсми сє(с) ли(ст) нашь сєламь монастир- 
скимь о(т) нємцТ», на им'Ь тємишєщи... и жєминєщи и пашко 
(Сучава, 1447 Сові. II, 288). 
ФОРМИ: наз. одн. пашко (1447 Сові. II, 288); род. одн. 

пашка (1425 Сові. І, 169), 
ПАШКО ВИ Ч ч. (1) (особова назва): А при том бьіль... 

пан Федко Пашкович (Ровно, 1483 АЗ І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. Пашкович (1483 АЗ І, 82). 
РА$2КО\У$КІ прикм. (1): За Ресіко Лапизг(к)о^Ісг... 

52ІО... іезшу кируі утіпеусо ^ патузпука теІпускоЬо... 
їоруагку... па ітіа гапко^зкі у^апупои’зкі а разгко^зкі 
у гетіат іусЬ ІоІ^агко^ Ьгапусіа тпе іезі г Ьигшузігогп 
тівіа ВегезіеузкаЬо г рапош Магкогп Ьатуїо^усгот 
(Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. разгко^зкі (1500 ДПЖН). 
*ПАШКОВЬ прикм. (2): Я хвє(д)ка пашкова до(ч)ка 

дохновича сознаваю... даровала єсми... моужа своє(г)... 
своими имє(н)и о(т)чизньгми (Луцьк, 1490 ЗХП). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. пашкова (1490 ЗХП)\ дав. одн. 

па(ш)ко(в)ои (1490 ЗХП). 
Пор. ПАШКО1. 
*ПАШНЬІИ прикм. (15) О зем лица пашнаА 

(1) див. ЗЄМЛИЦА; земля пашная (14) див. ЗЄМ- 
ЛА. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. пашная (1492 АЗ III, 23); знах. 

одн. ж. паш ну ю, пашиоую (бл. 1350 Р 8; 1440 Р 142: 1492 
АЗ III, 23); ор. одн. ж. пашною (1444 АрхЮЗР 1/V1, 8); 
наз. мн. ж. пашнее (1444 АрхЮЗР І/УІ, 8); знах. мн. ж. 
иашньїе (1495 АЛМ 85); ор. мн. пашнмми,паш'ьинми (1496 
АЛРГ 71; 1497 РИБ 684; 1498 ГВКОО\ 1499 ВФ; ГОКІР; 
РИБ 777; 1500 АЛМ вип. 2, 58). 

‘ПАШНЯ див. ПАШНА. 

ПАШ НА ж. (24) 1. ориа земля, пашня (22): мьі... князь 
Швитрикгаил... чинимь знаменито... иже... дали есмо... за 
его в'Ьрную службу села... и с нивами, с пашнями и з лесьг, 
и з дубровами и зь бортними землями (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 8/1V, 7—8); и так е« слушаєт вєчисто и непоруш¬ 
но со всєми входьі и приходні... с нивами, ис пашнмми, из 
лєсьі, из доубровами (Київ, 1437 АЗ І, 34); К Житомиру 
дво(р) с пашнею (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); жаловаль 
намь... пань Литаворь Хребьтовичь... на Нагорку а на 
Шьпицу, аби они земли его забрали вь... его именьи... и 
пашни розпахали у границахь того именья его (Краків, 
1489 РИБ 432—433); Я князь Константьінь Иваиовнчь 
Озтрозкій... чиню знакомито... штожь придаль есми и за- 
писаль... на соборную Церковь... у Вилни на крилось 
попомь и діакономь... сь пашни нашее Здятелскоє пятнад- 
цать бочокь жита солянокь (Вільна, 1499 АСД VI, 2—3). 

2. хлібні злаки (нескошені) (2): город чодно(в) на городе... 
чєляди два паробки а три жоньки... а пашнм єсть жита 
и пьшєница и овє(с) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. пашнл (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 93); 

род. одн. пашни (бл. 1471 ЛКЗ 92; 1499 АСД VI, 3; ПИ 
№ 3); знах. одн. пашню (1497 РИБ 683); ор. одн. пашнею 
(бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 1492 АЗ ПІ, 23); знах. мн. пашни 
(1489 РИБ 433); ор. мн. пашнАми, пашьнм(ми), пашнями 
(1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 Р 118; 1437 АЗ І, 34; 1438 Р 
138; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 АкЮЗР І, 18; 1451 АрхЮЗР 
8/ІУ, 17; 1457 Р 165; 1465 АкВАК ЇП, 4; 1491 А5 І, 97 
і т\ ін.). 
Див. ще *ПРОПАШЬ. 
ПАШЬКО див. ПАШКО1. 
*ПАШЬНЬІИ див. *ПАШНЬІИ. 
ПАШЬКО див. ПАШКО1. 
*ПАШЬНА див. ПАШНА. 
*ПАШЮТА ч. (1) (особова назва): А в томь сєлє оу дво¬ 

ри людє(и) єсть пмть а го(л)Т/аєвь два што земли не дер¬ 

жать на (и)мм Ючини(в) Пашю(т) (б.м. н.,бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: наз. одн. Пашю(т) (бл, 1471 ЛКЗ 93). 
ПЄВЄЦЬ ч. (2) співець, поет: пи(с) гєоргїє срьби(н) и 

пєвє(ц) (Сучава, 1454 Сові. II, 513); пи(с) гєо(р)гїє срьби(н) 
и пєвєць мо(л)давскїи (Сучава, 1456 ГПХМ). 
ФОРМИ: наз. одн. пєвєць, пєвє(ц) (1454 Сові. II, 513; 

1456 ГПХМ). 

*ПЄВНЬІЙ прикм. (14) 1. (вірний, непохитний) пев¬ 
ний (5): и такижь тьімь то листомь слюбуємь, якожь єсмьі 
саюбили (б ориг. слюбили.— Прим, ред.) и присмгли и 
олдь пєвньш оучинили (Сучава, 1434 Сові. її, 664); Але 
колиж наиясн^ишєє кн/Ажа и... крол полекни... нас нє- 
давномоу захованю, здєржаню чистои, явнои в'Ьрьі а пєв- 
НОИ ЄГО ОСВ'ЬцЄНОСТИ И СВ/АТОИ его Короунї, полекои на- 
помї.ноул, и Т/Аж коу насл'Ьдованю стоупєнюм тьіх то наших: 
прєдков оупоминал и приводил (Сучава, 1462 ВВ II, 284). 

2. (безсумнівний) певний (3): а с певного відань я нашє- 
го — никдьі межи радою кролє(в)ства нашєго такова р'Ьчь 
не бьіла гадана ани т^жь скончана (Брест Куявськнн, 
1447—1492 ЛКВВ)\ а осовнє (!) гдьі(ж) в'Ьдаюмь иже 
прє(д)рєчєньім зємлм молдавскам свом панстви здавньі(х) 
часовь коу кролєвствоу полском(оу) прнслоушають, одною 
волею и с певного Евданья вс'ьхь на(с), што єсми кинь 
тоута слюбоуємь (Хотин, 1448 Сові. II, 738). 

3. (надійний) певний (1): а того діуім приказуємн дЬ- 
тємь нашимь и вс'Ьмь... по(д)данньімь... аби николи... на 
в'Ьки не оуспоминали але за добрьш н певний приятелі» 
имізли (Ланчиця, 1433 Р 121). 

4. щирий (І): а мьі єсми простили пана Михайла логобєта 
и пана Доумоу... от оусєго нашєго певного еєрдца (Сучава, 
1468 ВВ II, 306). 

5. (визначений) певний (1): а вона два миха(л)ь а па(и) 

птрь оузмли соб'Ь певний день розьиздови кто би не ста(л)ь 
тоть би стратиль (Галич, 1404 Р 68); 

9* 
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(деякий, якийсь) певний (3): коли бьісм то діяло около 
свдта нарожінья бо(ж)єго... тогдьі коли єсмо очивистє с 
вами оу кнмзьстві вєлико(м) бьіли ижбьіхо(м) длм того 
о(т)сюль пєвньїи пани ради кролє(в)ства к на(м) до Литви 
призвали били (Брест Куявський, 1447-— 1492 ЛКБВ); 
Биль намь чоломь богомолець нашь Єфремь... и покладаль 
передь нами листь данини певньїхь маетностей на Воли- 
шо (Городно, 1498 АрхЮЗР 1 /V1, 1). 
ФОРМИ: род. одн, с. певного (1447—1492 ЛКБВ; 1448 

Созі. II, 738; 1468 ВИ II, 306); знах. одн. ч. пєвньїи (1404 
Р 68; 1434 Созі. II, 664); род. одн. ж. пєвнои (1462 ВВ II, 
284); знах. одн. ж. пєвноую (1448 Созі. II, 734); ор. одн. ж. 
пєвною (1448 Созі. II, 733); род. мн. певньїхь (1498 
АрхЮЗР 1 /VI, 1); дав. мн. пєвньі(м) (1448 Созі. II, 733); 
знах. мн. ч. певний (1433 Р 121; 1447—1492 ЛКБВ; 1462 
В£> II, 284). 

*ПЄГОХОВИЧЬ ч. (1) {особова назва): продали єсмо 
мито лоуцькое... ша(х)ну пєгоховичоу... на три годи (Кра¬ 
ків, 1487 АМЛ). 
ФОРМИ: дав. одн. пєгоховичоу (1487 АМЛ). 
*П€ДОУЧЄЛОУЛЬ ч. (1) (рум. расіисеї «глід») (назва 

джерела у Молдавському князівстві): тімь мн... дали єсми 
ємоу... села... и ... міста о(т) поустини пониже проуиа оу 
крьница пєдоучєлоулоуи (Васлуй, 1436 Созі. І, 444). 
ФОРМИ: род. одн. молд. пєдоучєлоулоуи (1436 Созі. І, 

444). 
Див. ще *ГП>ДОУЧЄЛТ>. 
*П€КУЛИЧИ мн. (1) (назва села у Перемишльській 

землі) Пикуличі: ми пань яиь дідичь тарнувьскии... то 
єсмьі вчинили игиаткови чєрнєви(ч) дали єсмьі о(т)міиу 
за пєкули(ч) (Перемишль, 1390 Р 175). 
ФОРМИ: знах. пєкули(ч) (1390 Р 175). 

ПЄЛЄТЮЧЄЩИ НИЖНІМ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 
ському князівстві): мьі стєфаиь воєвода... знаменито чи- 
ним(ь)... ожє... наши слоугьі... продали... єдно село ... 
на имі Пєлєтючєщи иижнїи (Сучава, 1500 ПА 260). 
ФОРМИ: наз. Пєлєтючєщи ннжнїн, Пєлєтючєщи 

ииж(ь)нїи (1500 ПА 260). 

ПЄЛКА ч. (1) (особова назва): мьі воицєхь з бжиєи мл(с)- 
ти ярцибискупь гнізденский... пєлка с копьідлова ладс- 

кии.. слюбуємьі и слюбили єсмьі ... стєцку воєводі землі 
молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. пєлка (1433 Р 122). 
*П€Н€ЗЬ див. *ПИНАЗЬ. 
*РЕ\Е2МУЗ див. П'ЬНЄЗЬНЬІИ. 
*РЕМА2 див. *ПИНАЗЬ. 
*РЕМЕ2 див. *ПИН АЗЬ. 
*П€ННЬІЙ прикм. (1) заборгований: А продали єсмо 

то... вобєл вєчно а никомоу иє пєнно (Друцьк, 1492 АЗ 
III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. с. пєнно (1492 АЗ III, 23). 
ЇПЄНТЄЛЄА (ПАНТЄЛЄЯ) див. *ПАНТЄЛЄИ. 
*П€НТ€НОУЛТ> ч. (1) (назва місцевості у Молдавсь¬ 

кому князівстві): хотар... о(т) Хитїоаиа на пєнтєноу(л) 
(Корочин Камінь, 1458 МіН. йос. 122). 
ФОРМИ: знах. одн. пєнтєноу(л) (1458 МІН. Оос. 122). 
*П€НЬ ч.(1) пень, пеньок: а хотарь тімь сєломь почєн- 

ши о(т) мол дави чєрє(с) лоуть... та... на доубови пень 
(Сучава, 1427 ОІН«А» 450). 
ФОРМИ: знах. одн. пень (1427 ОІП^А» 450). 
’^ПЄН'бЗЬ див. *ПИНАЗЬ. 
*ПЄНЯЗЬ див. *ПИН АЗЬ. 
*П€НАЗЬ див. *ПИНАЗЬ. 
*її€П€РИГОВЬ прикм. (і) О крьница П є - 

пери гова див. КРТїНИЦА. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Пєпєригов(а) (1473 ВО ї, 190). 
ПЄРВЄЙ І ПЄРВЄЄЙ, ПЄРЬВЄЙ, ПІїРВЄИ, ПЄРВІїИ, 

ПЄРВЇЄ, ПЄРВІїЄ, ПЄРЬВЇЄ присл. (16) 1. насамперед, 
передусім, перш за все (4): а пак лн бьі хоті(л) хто по(д) 

пано(м) гринко(м) стрєчєновичо(м) тьгхь имінєи добива¬ 
ти... тогдьі пєрвіє нмаєть дати триста ко(п) широки(х) 
грошей пану гринку (Острог, 1437 Р 136); а хтобьі иміль 
той діль изроушити и с того вьістоупити, тоть бьі иміль 
п{е)рьвїе триста коп отложити (б. м. н., 1475 АЗ І, 71); 
Перьвей поклонь а позьдоровенье (Троки, 1494 ВО II, 
386). 

2. раніше, давніше (11): а прото яко и пєрвіи тако и ти¬ 
ми листи ва(с) рада короуньї жаданьє(м) вєлнки(м) про- 
си(!) (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); Борись 
мовиль: тьі ми первей примовиль; а Костянтинь мовиль: 
тьі мя первей назваль татемь (Вільна, 1495 АЛМ 83); 
а хто первей позваль того первей именовать а хто дроу- 
гьі(и) позов єть того уторьш имєнова (!) тако (ж) и до коица 
(XV ст. ВС 13 зв.); а чєй бьіхмо могли оучинити промєжьг 
вами любовь и мирь и доконьчаньє, якь и перьвей бьіло 
(б. м. н., 1499 ВО 11, 449). 

3. уперше (1): а вьі... и оть нась о томь делє о ус казала 
єстє поправьдє пє(р)ве(и) (б. м. н., 1484 ДМ). 
Див. щ> ИСПЄРВА, ИС ПРЬВА, НАИПЄРВЄЄ, НАИ- 

ПЄРВЄИ 1, НАИПЄРВО і, наипєрвьі 1, ПЄРВИ, ПЄР- 
ВО, ПЄРВОЄ, ПРТїВО. 
ПЕРВЕЙ2, ПЕРЬВЕЙ, ПЕРВ'ЙИ прийм. (7) (з род.) 

(виражає об'єктні відношення з часовим відтінком, вказує 
на особу, у відношенні до якої дія відбувалася раніше) перед 
(ким) (1): а кому первій его бьіло дано, тьш мають послі 
его брати (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 10); 
первей с е г о (2) перед цим, раніше: покладаль 

передь нами льість оть князя Василія Сангушковича... и 
дворань нашихь... што єсмо имь первей сего велильї име- 
ня его Мьїкулиискіе обьихати (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
7); и мьі... ємоу имінє н(а)ше... зо всими его присєлки в 
повіте киевскомь, што держал первій сего кн(А)зь Ва- 
силей... дали єсмо ласкаве чєрєс сєс н(а)шь листь (Віль¬ 
на, 1499 715 І, 117); первей того (4) перед тим, 
раніше: і опі таіиі; пат г Іоіеі гетіі БІигЬи БІигуі, роіо- 
ти, )ак і рег^еі ІоНо гсіа^па г іоіеу гетіі БІигЬа 52Іа 
(Люблін, 1478 АрхЮЗР і/IV, 8); што твоя мил ость приси- 
лаль кь намь своихь пословь... и вьсказаль єси кь намь 
иапоминаючьі нась, абьіхмо сь тобою прьіязьиь и мирь 
вечньїй взяли межьі нами и землями нашими, подлугь 
давного обьічая, какь перьвей того зьдавна за прєдьковь 
нашихь бьівало (б. м. н., 1496 ВО II, 407). 

*ПЕРВЕЙВЬ1ПИСАННЬ1И прикм. (1) вищенаписаний, 
вищезгаданий: Иио мн... потвержаємь и даемь ему, 
и дали єсмо, и записали... тое село верху писаиое Сенио, 
со всимь тьімь первей вьіписаиньїмь, што кь тому зь віка 
прислушало и слушаеть (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: ор. одн. с. первей вьіписаиньїмь (1445 АкЮЗР 

І, 17). 
Див. ще *В€РХОУВЬІПИСАНЬІЙ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *В€РХУПИСАНЬ1Й, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬШ1Є* 
ПИСАННЬЇИ, *ЗВЄРХУВЬІПИСАНЬІЙ, *НАВЄРХПИ- 
САННЬІИ, *НАПРГ6ДЬВЬІПИСАНЇИ, *ПЕРВЕЙПИСАН- 
НЬІЙ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, *П€РВОИ НАПИСАНИМ, 
*ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОПИСАНЬІИ, *П€РВ^И- 
НАПИСАНЬІИ, *ПЕРЕДЬПИСАНЬ1И, *ПРЄДЬПИСА- 
НЬІИ, ПР'БЖЄНАПИСАНЬІИ, *СВЄРХАВЬІПИСАНЬІЙ, 
* УВЕРХ У В Ьї П ИС А Н Ьї И. 

*ПЕРВЕЙПИСАНЬІЙ прикм. (2) вищенаписаний, ви¬ 
щезгаданий: а даемь, и потвержаємь тому первей писаному 
пану Петрашку Ланевичу Мьільскому верху менованньгя 
міста вічно и непорушно (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 18); 
какь жо тьш то истьіи листи мистровьі пєрвіи писаиьш 
тоую то річь сами світьча(т) (Брест Куявський, ї 447— 
1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. первей писаному (1445 АкЮЗР 

І, 18); наз. мн. ч. пєрвіи писанин ('1447—1492 ЛКБВ).1 
Див. ще *ВЄРХОУВЬ1ПИСАНЬ1Й, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЄРХ У П ИС АН ЬІЙ, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬШІЄ- 
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ПИСАННЬШ, *ЗВЄРХУВЬІПИСАНЬІЙ, *НАВЄРХПИ- 
САННЬІИ, *НАПРГ6 ДЬВЬІПИСАНЇИ, *ПЕРВЕЙВЬІПИ- 
САННЬІИ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, *П€РВОИНАПИСА- 
НЬШ, ^ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОПИСАНЬІИ, 
ШЄРВ'ЬИНАПИСАНМИ, *ПЕРЕДЬПИСАНЬїИ,*ПРЄД Ь- 
ПИСАНЬШ, ПР'БЖЄНАПИСАНЬШ, *СВЄРХАВЬІПИ- 
САНЬІЙ, *УВЄРХУВМПИСАНЬШ. 
ПЄРВЄИШЇИ прикм. (6) попередній; давніший; перший: 

М'Ьли єсмо о(т) вась листьі мистра крижєвиицкого послід- 
иє ва(м) посланьш. Которьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть и 
оуспоминаєть свои пєрвіишии листьі (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКББ); прото(ж) рєкьі тєкоу(т) мєжї именьи 
а ка(ж)ньш имееть свои бірє(г) а коли(ж) тая рєка оучи- 

ни(т) собе иноудьі бєрє(г) а нє члвчьимь оучєнїємь (!) але 
своєю сілою а колї пєрвєишая тоуть имаєть бьітї правая 
гранїца (XV7 ст. ВС 10 зв.); и наипєрвоє слюбоуємо и поз¬ 
даємо сА, коли на(с) позовє(т) господарь иашь, коро(л) 
єго мл(с)ть, на оурєчєноє мистцє, гдє пєрвїншїи воєводьі 
коу голду хожєвали, а мьі на тоть дє(н) и иа тоє оурєчєноє 
мистцє имаємь поставити сА прє(д) его мл(с)тию и єго 
мл(с)ти голдовати (Хотин, 1455 Сові. II, 774). 
ФОРМИ: паз. одн. ч. пєрвєишїи (XV7 ст. ВС 10 зв.); 

знах. одн. ч. пєрвєишаго (XV ст. ВС 31); наз. одн. ж. пєр¬ 
вєишая (XV ст. ВС 10 зв.); наз. мн. ч. пєрвїишїи (1455 
Сові. II, 774); знах. мн, ч. пєрвіишии (1447—1492 ЛДВВ). 
Нив. ще ПЄРВЬІИ, *П€РВЬ11ІИИ, *РЕР52У.І, ПРЬ- 

ВЬІ 2 
ПЄРВИ, ПЄРВЬ! присл, (2) ї. насамперед, передусім, 

перш за все (1): Тімь мьі... дали и потврьдили єсмьг ємоу... 
села на имм: Должєщїи... що онь коупиль тоє село... пєр- 

вьі коупиль в части оу того села от Мароушка... за чєтири 
ста златих татарских (Сучава, 1479 ВАМ 61). 

2. раніше, перед тим (1): мьі кнзь сємеиь алєксандро- 

вичь (!) дали есми... кнзю юрью борисовичю сєлищє... со 
всємь стьімь и потомоу какь и пєрви та(к) ктомоу сєлищоу 
прислоухало (Київ, 1465 ДГСОС). 
Див. ще ИСПЄРВА, ИС ПРЬВА, НАИПЄРВЄЄ, НАИ- 

ПЄРВЄИ 1. НАИПЄРВО 1, НАИПЄРВЬІ 1, ПЄРВЄЙ1 1, 
ПЄРВО, ПЄРВОЄ, ПРЬВО. 
ПЄРВЇЄ див. ПЄРВЄЙ1. 
ПЄРВО, ПЄРЬВО прися. (22) І. насамперед, передусім, 

перш за все (1): Пє(р)во поклонитисє о(т) гдна воєводьі 

великому кнзю алєкса(н)дру яко брату и прьіятєлю своєму 
милому (б. м. н., 1496 ПСВВ 192). 

2. раніше, перед тим (1): єстли пакь видить см тяжько 
твоєй милости оу другоє намь листу дати, яко пєрьво єсмо 
просили... и оу дроугоє прьісягати, а твоя милость намь 
дай опмть листь твоєй милости, што єсть подь прьісягою 
твоєй милости (б. м. н., 1496 ВО II, 402). 

3. спершу, спочатку, наперед (1): а хотар виш(єписа- 
ии.,.)... тєм поутемь... до вр’Ьх... гдЬ смо пєрво почали 
(б. м. н., 1500 ЗО 7); 
пєрво сєго (17) перед цим, раніше: Биль намь 

чоломь... пань Григорей Исаевичь Громьїка, о тьшь, што 
пепво сего дали есьмо ему містце городское... на будов а- 
нье двора его (Люблін, 1410 АкВАД XI, 5); а тєжь какь 
де(р)жали они о(т) иась пє(р)во сєго мьіто лоуцькоє и личь- 
боу намь дали... и мьг имь двєма остали виньньї (Краків, 
1487 АМЛ)\ и мьг пє(р)во сєго вьісьілали та(м) того мєжьі 
ними смотріти, ма(р)шалька нашого намистинка ли(д)с- 
кого (Вільна, 1495 ВМЗДУ у гетіат іусЬ [о1луагко>у 
Ьгапусіа тпе іезі... г рапот Магкот Ьамгуїо^усгот г 

, їо1\уагкі іеНо... у репуо зіеНо $1игеЬпука рапа петігуп 
' (Тришин, 1500 ДПЖН)\ пєрво того (2) перед тим, 
: раніше: мьг, князь Алексаньдро Володимеровичь дали 
І єсмо бояромь иашимь... селищо, СО ВСИМЬ С ТЬІМ, якь пєрво 
! того пань Игнать Шумаков держаль (Київ, 1451 ЗНТШ XI, 

10); и мьі... ємоу иміньє н(а)шє имєнємь Звмгол... дали 
єсмо... тьімь же обьічаєм какжє и пєрво того держали... 
кн(м>зь Василєй и кн<а)зь Андрій (Вільна, 1499 АЗ 
I, 117—118). 
Див. ще ИСПЄРВА, ИС ПРЬВА, НАИПЄРВЄЄ, НАИ- 

ПЄРВЄИ1 1, НАИПЄРВО 1, НАИПЄРВЬІ 1, ПЄРВЄЙ1, 
ПЄРВИ, ПЄРВОЄ, ПРЬВО. 

*ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ прикм. (1) вищевказаний, ви¬ 
щезгаданий: А то всє пєрво вьіписаное держати кн(м)зю 
Федору вічно, непорушно (Луцьк, 1396 А5 І, 20). 
ФОРМИ: знах. одн. с. пєрво вьіписаное (1396 А5 1,20). 
Див. ще *В€РХОУВЬІПИСАНЬІЙ, *В€РХОУОПИСА- 

НЬІЙ, *В€РХУПИСАНЬІЙ, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄ- 
ПИСАННЬІИ, *ЗВЄРХУВЬІПИСАНЬШ, *НАВ€РХПИ- 
САННЬІИ, *НАПР'БДЬВЬІ ПИСАНІЙ, *ПЕРВЕЙВЬІПИ- 
САННЬІЙ, *ПЕРВЕЙПИСАНЬІИ, *ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, 
^ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОПИСАНЬІИ, *ПЄРВГЙИ- 
НАПИСАНЬШ, *П ЕРЕДЬП ИСАН ЬІИ, *ПРЄДЬПИСА- 
НЬІИ, ПР'БЖЄНАПИСАНЬШ, *СВЄРХАВЬІПИСАНЬІЙ, 
*УВЄРХУВЬІПИСАНЬІЙ. 
ПЄРВОЄ, ПЄРВОИ, ПЬРВОЄ присл. (6) І, насамперед, 

передусім, перш за все (3): про то мьі сказоуємь ажь ко- 
торьш соу(д)я ко(г) нє исправєдливо осоуди(т)... то(т) 
имєє(т) на вьішьшєє право о(т)озвать имєєть ємоу пєрЕОє 
о(т)ложи(т) три гривньї а коли (ж) соу(д)ю перємо(ж)мь 
вьішшимь правомь маєть ємоу вірноуть за са три гривньї 
за соромотоу (XV ст. ВС 33 зв.); А коли бьіхмо хотіли 
тоє узрушити, тогдьі бьіхмо иміли первои... королю поло¬ 
жити триста золотьіхь угорьскихь (б. м. и., 1473 АрхЮЗР 
8/IV, 102). 

2. уперше (2): коли єсмь пєрвоє сіль иа црьскомь столі 
тогда єсмь послаль бьіль к вамь асана и котлубугу вамь 
дати віданиє (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); О діті(х) 
што(ж) нє маю(т) лі(т) розоумоу своего а боудоуть на соу(д) 
позваньї имаєть имь соу(д)я ро(к) завісить и запи(с) до 
лі(т) розоумоу ихь а коли приидоуть розЖмоу ихь а боу- 
дє(т) имь тая рє(ч) о(т)новлєиа тогдьі они мають о(т)повє- 
дати ка(к) и тогдьі коли бьіли позваиьі пєрвоє кь правоу 
(XV ст. ВС 33). 

3. раніше, перед тим (1): а вьіволиль то па(н) колі филь 
ммковичь... ижь оу той ПОЛОВИНИ дідниньї и оу другои што 
пьрвоє купиль пань кола иь можь(т) габати филь а ии єго 
братьл... пана кольї и єго дЬтии (Галич, 1409 Р 74). 
Див. ще ИСПЄРВА, ИС ПРЬВА, НАИПЄРВЄЄ, НАИ- 

ПЄРВЄИ1, НАИПЄРВО і, НАИПЄРВЬІ 1. ПЄРВЄЙ1, ПЄР¬ 
ВИ, ПЄРВО, ПРЬВО. 

*ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ прикм. (1) вищевказаний, ви¬ 
щезгаданий: а пакли бьі воєвода нікоторьши чмсьі хо- 
тіль нішто оучини(т) и оуста(т) противу г(с)др/А, кролю 
влодислава, пєрвіи написаного, мні с ни(м) нє оустати, 
а ни почина(т), а ни по нємь стати, противу своего г(с)дрл, 
кролА первои написано(г) (Щекерів, 1402 Сові. II, 623). 
ФОРМИ: род. одн. ч. пєрвои написано(г) (1402 Сові. 

II, 623). 
Див. ще *В€РХОУВЬІПИСАНЬІЙ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІЙ, *ВЄРХУПИСАНЬІЙ, *В€РХУПСАНЇИ, ВЬІШЄПИ- 
САННЬІИ, *ЗВЄРХУВЬІПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИСАН- 
НЬІИ, *НАПРФДЬВЬтИСАНЇИ, *ПЕРВЕИВЬтИСАН- 
НЬІИ, *ПЕРВЕЙПИСАНЬ1И, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, 
*ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОПИСАНЬІИ, ШЄРВ'БИ- 
НАПИСАНЬІИ, *П ЕРЕДЬП ИСАН ЬІ И, *ПР€ДЬПИСА- 
НЬІИ, ПР'БЖЄНАПИСАНЬШ, *СВЄРХАВЬІПИСАНЬІЙ, 
* УВЄРХ УВЬІП ИСАН ЬІ И. 

^ПЄРВОНАПИСАНЬІИ прикм. (1) вищевказаний, ви¬ 
щезгаданий: имію с кролємь, своимь г(с)дрмь, стати с 
володиславомь, с пєрвонаписаиьімь, противу єго всімь 
иєпримтєлємь (Щекерів, 1402 Сові. II, 623). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. пєрвоиаписаньїмь (1402 Сові. II, 623). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІЙ, *В€РХОУОПИСА- 

НЬІЙ, *В€РХ У П ИСАН Ьї Й, *В€РХУПСАНЇИ, ВЬІШЄ- 
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ПИСАНИМИ, *ЗВЄРХУВМПИСАНМИ, *НАВЄРХПИ- 
САННЬІИ, *НАПР'6ДЬВЬІПИСАНЇИ, *ПЕРВЕЙВМПИ- 
САННМИ, *ПЕРВЕЙПИСАНМИ,*ПЄРВОВМПИСАНМИ, 
•ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, *ПЕРВОПИСАНЬ1И, *ПЄР- 
В'бИНАПИСАНЬІИ, *ПЕРЕДЬПИСАНЬІИ, *ПРЄДЬПИ- 
САНЬІИ, ПР-ВжеНАПИСАНВІИ, *СВЄРХАВЬ1ПИСА- 
НЬІЙ, *УВЄРХУВЬ1ПИСАНЬІЙ. 

*ПЕРВОПИСАНЬ1И прикм. (!) вищевказаний, вище¬ 
згаданий: А того николи не оузрю могти, како коли оу на¬ 
ших листох оу первописаньїхь стоить так и тіми разьі, 
то су се слубуемо (Чжюрзев, 1403 ДГМ). 
ФОРМИ: місц. мн. оу первописаньїхь (1403 ДГМ). 
Див. ще *В6РХОУВЬІПИСАНЬІЙ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІЙ, *В€РХУПИСАНЬ!Й, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄ- 
ПИСАННЬІИ, *ЗВЄРХУВЬІПИСАНЬШ, *НАВ€РХПИ- 
САННЬІЙ, *НАПР'ЬДЬВЬІПИСАНІГИ, *ПЕРВЕИВЬІПИ- 
САННЬїИ, *ПЕРВЕйПИСАНЬЇИ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬ!И, 
*П€РВОИНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, *ПЄР- 
В'ВИНАПИСАНЬІИ, *ПЕРЕДЬПИСАНЬШ, *ПРЄДЬПИ- 
САНЬІИ, ПР'БЖЄНАПИСАНЬіИ, *СВЄРХАВЬІПИСА- 
НЬІЙ, *УВЄРХУВЬІПИСАНЬІЙ. 

*ПЄРВОРЄЧ€НЬІИ прикм. (4) вищезгаданий, вище¬ 
названий: а такі(ж) пєрво рє(ч)ньш владь иміє(т) намь сь 
того села служи(т) к нашеи потрєбизні копьє(м) и двіма 
стрілци (Снятин, 1424 Р 100). 
ФОРМИ: паз. одн. ч. пєрво рє(ч)ньіи (1424 Р 100); наз. 

одн. с. пєрворє(ч)ноє (1424 Р 100, 102); знах. одн. с. пєр- 
ворє(ч)ноє (1424 Р 99). 
Див. ще ВЬІШЄРЄЧЄННЇИ, *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬІИ, 

*НАПРЄДЬРЄЧЄНЬІИ, *ПЄРЄДЬРЄЧЄНЬІИ, *ПРЄДРЄ- 
ЧЄНЇИ, *ПРЄЖЄРЄЧЄНЬІИ, прєрєчєньш, *ПРОР€- 
чєньіи. 
ПЄРВЬІИ (73) 1. числ. (54) (порядковий, співвідносний 

з числом один) перший: тогдьі ми... дали єсмо и потверди¬ 
ли єсмо, єго правого всєго иміиїа, пєрвоє, имєиєм рєкучи, 
село бьібєл (Судомир, 1361 АСЕ 6); Тег іевШЬу... сгегег 
\уугпапіе нїуоієНо бікіі, ЬуІЬу роглуап к зисіи, ретуї і 
«ігиЬіі гаг пе ргівгоі Ьу, шаіеі: гаріаіііі ^іпи га оЬасІ^а гагу 
коїогаіа ^Іогопа (Луцьк, 1388 ЕРЕ 105); в городі оу мєрє- 

чи в суботу мАсопустную под літи иарожєниА сна б(ж)ьє= 
го тисмча літь н чотьіри ста літь пєрвого літа (Мереч, 
1401 Р 64); Пьгсань у Вьілни, мая двадцать пєрвого дня 
(Вільна, 1431 ГВКЛ 9); А писань вь Кобрьіни, вь літо 
шесть тьісячи девятьсоть семдесять третего, кругь слонда 
пєрвого а луньї девятьнадесятого (Кобрииь, 1465 АкВАК 
III, 4); Пєрвого году мають намь дати пят(ь)соть золо- 
тьіхь... А на другій годь такожь мають намь дати тисячу 
золотьіхь Вгорскихь (Краків, 1487 РИБ 226); Коли прї- 

годить нєкоторомоу оцоу дроую (!) жону понать а имеють 

с нею дівкьі а с пєрвою жоною моужьчинькьі тогдьі снвє 

по смрти оціві мають дівькьі замоу(ж) вьідать по(д)лоугь 
обьічая зємьско(г) (XV ст. СД 41); Пань Литаворь Хребь- 
товичь... а пань ©едко... брали личбу вь митника Меиь- 
ского вь Мартина Яньчелевича: Сь пєрвого году положиль 
на личбі, што вьідаль 200 копь и 40 копь и 3 копьі, и 16 
грошей (Вільна, 1499 РЕА III, 34); 
матки божии пєрвоє (5), п є р в о і мать- 

к и б о ж и і (І) див. МАТКА Ч 
2. (у знач, прикметника) (19) а) (попередній, давніший) 

перший (17): ми воицєхь... ярцибискупь гніздєнский... 
пєтрь с кора по(д)судокь познанскии слюбуємьі... тако яко 
ииии панове первин намістковє наши пєтру роману стєцку 
алєксандру воєводамь землі молдавскои слюбили бьіли 
(Ланчиця, 1433 Р 122—123); и мьі... листо(м) нашьі(м) 
си(м) пє(р)вьі(и) нашь су(д) потвє(р)жає(м) (Вільна, 1495 
БСКИ); Дроугоє вспоминаєть г(с)дрь нашь воєвода ва- 
шє(и) мл(с)тн о пє(р)вьіхь г(с)дрєхь воєводь волоскихь и 
киязє(и) литовьскихь... яко они мели межи собою брат¬ 

ство и приятє(л)ство и ми(р) (б. м. н., 1496 ПСВВ 
192); 
б) (якого досі не було, не існувало) перший (1): н о колко 

земли оне с паном Янчинским спор мели, и я есми того 
половину отехал и грань перьвую есми зарубал в дубі 
(Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119—120); 

в) (визначний, видний) перший (1): а даліи слюбоуємь... 
за всі пани и боАри по(д)дань са зємли молдавскоі... 
ИЖЄ со имьа поспольсто(м) (!) пєрво(м)... ижє тотьі всіхь 
річей на вєр(х)писанньі(х^ тако(ж) якь и мьі... обьвомжут- 
са... здержати и тримати (Хотин, 1448 Сові. І!, 738). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пєрвьіи, пєрвьі(и), пє(р)вьі(и), 

рег^уі (1392 Р 46; 1489 РИБ 437; 1495 ВМБС; XV ст. 
ВС 17 зв., 18; 1498 АрхЮЗР В!IV, 119; 142); ! пра¬ 
вий (XV ст. ВС 20); род. одн. ч., с. пєрвого, пє(р)во- 
го 12 (1401 Р 64; 1430 ГВКЛ 9; 1438 Р 141; 1451 
АкЮЗР II, 106; АрхЮЗР 8/IV, 17; 1465 АкВАК ПІ, № 2, 
4; 1487 АМЛ; РИБ 226; 1494 РИБ 560, 561; 1498 ГВКЛ 
23; 1499 РЕА III, 34); пєрва(г) 1 (XV ст. ВС 16 зв.); дав. 
одн. ч. пєрвомоу, пєрьвому (XV ст. ВС 20 зв.; 1496 ВО II, 
402); знах. одн. ч. первин, пєрьвьіи, пє(р)вьі(н) 14 (1388 
ЕРІ 105; 1428 Р 111; 1430 Р 116; 1447—1492 ЛКБВ; 
1487 АМЛ; 1495 БСКИ; 1496 ВО II, 405; XV ст. ВС 17 
зв.; СД 39 зв.; 1498 АЛРГ 82 і т. ін.); ! пєрвє(н) 1 (XV ст. 
ВС 17 зв.); ор. одн. с. пєрво(м) (1448 Сові. II, 738); місц. 
одн. ч. при пєрвомь (1401 Р 66); наз. одн. с. пєрвоє, пє(р)- 
воє (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); знах. одн. с. пєрвоє (1391 Р 45; 
1448 АЗ І, 44; XV ст. ВС 37); наз. одн. ж. ! ріп¥оуа (1413 
СЕ 48); род. одн. ж. пєрвоє, пє(р)воє 6 (1488 РИБ 222; 
1489 АДВ; XV ст. СД 41; 1498 АЛРГ 83); пєрвоі 1 (1388 
ЗЕ 679); пєрєвоі 1 (1418 Р 89); знах. одн. ж. пєрвоую, пєрь- 
вую (1412 Р 81; XV ст. ВС 16 зв.; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 120); 
ор. одн. ж. пєрвою (XV ст. СД 41); наз. мн. ч. первин 
(1433 Р 123); род. мн. пєрвьіхь, пєрвьі(х), пє(р)вьіхь (1433 
Сові. II, 651; Р 121, 124; XV ст. ВС 13; 1482—1491 АрхЮЗР 
7/ІІ, 9); ор. мн. пєрьвьіми,ретуші (1494 ВИ II, 387, 388; 
1496 ВО II, 401); місц. мн. оу (о) пєрвьіхь (1433 Р 124; 
1496 ПСВВ 192). 
Див. ще ПЄРВЄИШЇИ, *ПЄРВЬШИИ, *РЕВ82У.І, 

ПРЬВЬІ. 
*ПЄРВЬІЙНАДЦАТЬІЙ числ. (2) одинадцятий: А на 

потвєржєньє сєму нашєму листу привісили єсмьі печать 
нашего королевьства подь літьі рж(с)тва х(с)ва тьісмча, 
літь, и чєтьіре ста літь пєрвого на дцатого літа (б. м. н., 
1411 Р 77). 
ФОРМИ: род. одн. ч. пєрвого на дцатого 1 (1411 Р 77); 

пєрво(г) на дцм(т) 1 (1411 Р 80). 
*ПЄРВЬШИИ прикм. (4) попередній; давніший; пер¬ 

ший: а прото єстли иа пєрвьшии ваши листи о(т) мистра 
о(т)писаноє не єсть к ва(м) принесено можете... на тьш то 
посліднии мистровьі листи такь о(т)писать (Брест Куяв- 
ський, 1447—1492 ЛКБВ): Ино мьі памятаючи давньїи 
дєла, какь прєдьковє нашьі ись твоими прєдьками пєрь- 
вшими воєводами бьівали оу прьіязни и вь любви, то єсмо 
вчинили (б. м. н., 1496 ВО II, 407). 
ФОРМИ: род. мн. пєрвьши(х) (1447—1492 ЛКБВ); 

знах. мн. ч. пєрвьшии (1447—1492 ЛКБВ); ор. мн. пєрвь- 
шими, пєрьвшимн (1447—1492 ЛКБВ; 1496 ВО II, 407). 
Див. ще ПЄРВЄИШЇИ, ПЄРВЬІИ, *РЕР82У.1, ПРЬВЬІ. 
ПЄРВ'БЄ див. ПЄРВЄЙ Ч 
ПЄРВ'БИ1^. ПЄРВЄЙ1. 
ПЄРВ'ЬИ2 див. ПЕРВЕЙ2. 
*ПЄРВГ6ИНАПИСАНЬІИ прикм. (3) вищевказаний, 

вищезгаданий: а пань коста валаши(н) слюбоую и слю- 
биль єсмь и ціловаль єсмь на то кр(с)ть вєрєиь бьіти своє¬ 
му г(с)дрю, кролю полскому, влодиславу, пєрвіи написа¬ 
ному (Щекерів, 1402 Сові. II, 623). 
ФОРМИ: род. одн. ч. пєрвіи написаного, пєрвіи напи¬ 

сано^) (1402 Сові. II, 623); дав. одн. ч. пєрвіи написаному 
(1402 Сові. II, 623). 
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Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 
НЬІИ, *ВЄРХУПИСАНЬШ, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄ- 
ПИСАННЬІИ. *ЗВЄРХУВЬІПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИ- 
САННЬІИ, *НАПР'БДЬВЬІПИСАНЇИ, *ПЕРВЕЙВЬІ ПИ¬ 
САНИМИ,*ПЕРВЕЙПИСАНЬІЙ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, 
*П€РВОИНАПИСАНЬІИ. *ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, *ПЄР- 
ВОПИСАНЬІИ, *ПЕРЕДЬПИСАНЬІИ, *ПРЄДЬПИСА- 
НЬЖ, ПР'ЬЖЄНАПИСАНЬШ, *СВЄРХАВЬІПИСАНЬШ, 
*УВЕРХ УВ ЬІП ИСАН ЬІИ. 

*ПЄРВ'£ИПИСАНЬІИ див. *ПЕРВЕЙПИСАНЬІЙ. 
Ї1ЄРЄ (ПЄРЄДЬ) див. ПЕРЕДЬ. 
*П6РЄВАЛСКИИ прикм. (2): Я пань микоула дЬди(ч) 

до(л)зскии и перєва(л)скии... придаль єсми своєго им*нья 
дользска дєсАтиноу озимини... А коу томоу придаль 

єсми на тоую црквь... землю пашноую... по пєрєвалскоую 
границю (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: наз. одн. н. пєрєва(л)скни (1440 Р 142); знах. 

одн. ж. пєрєвалскоую (1440 Р 142). 
Пор. *ПЄРЄВАЛЬІ. 
*ПЄРЄВАЛЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Перевали: писань оу пєрєвалєхь (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: місц. оу пєрєвалєхь (1440 Р 142). 
ПЕРЕВОЗИТИ Сії діесл. недок. (3) переправлятися: 

А пак наиясн’Ьншїи Ян Олбрахть, крол полскіи, ис при¬ 
реченою братїю єго милости, тогди имали би перевозити 
сЬ також на зємли тоурецкого чьсарЬ чєрєс До у най... 
по коуда сЬ им и нам боудєт видити маиполипшєи... тоуда 
перевозити с* (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 
ФОРМИ: інф. перевозити сь (1499 ВО II, 423). 
Див. ще ПРОВОЗИТИ. 
ПЕРЕВОЗЬ ч. (13) І. (місце, придатне або спеціально 

пристосоване для переїзду, переправи через річку чи іншу 
перепону) переправа, перевіз (4): а на перевози н оть 
Н'ЬМЄЦКИХЬ ВОЗЬ ЦЬЛЬІХЬ н оть ормєнскьіхь по чєтьірє гроши 
(Сучава, 1408 Сові. II, 632); а на пєревозьі от воза, или от 
нємєцкьіх или ормєнскьіх, по чєтири гроши, але коли имоут 
возити поромом (Сучава, 1460 ДО II, 275); 
изьбищьнни перевозь (І) див. *ИЗЬ- 

БИЩЬНЬІИ; стєпаи ьчь перевозь (1) див. 
*СТ€ПАНЬЧЬ. 

2. плата за переправу, плата за перевіз (6): а кто не 
идєть иа б*льш городь, толко имєть дати на тАгАнАкАчю 
колко у б'Ьломь городЬ, опроче пєрєвозовь (Сучава, 1408 
Сові. її, 631); а коли боудєт лєд илї имоут ходити оу брод, 
тогди пєрєвоза ни гроша да не дадоут (Сучава, 1460 ВГ> 
II, 275); А тежь, если будеть здавна перевозь кь мьіту слу- 
шаль, нехай они и тепер(ь) перевозь з мьітомь заведають 
по давному (Судомир, 1488 РИБ 222—223). 

3. право збирати плату за перевіз (1): гЬмь мьі... дали 
єсми єм(у)... єдно село на сєрєтЬ... и сь млино(м) и сь пє- 
рєвозомь (Сучава, 1445 Сові. II, 211). 
ФОРМИ: наз. одн. перевозь (1488 РИБ 222); род. одн. 

пєрєвоза (1349 Р 3, 4; 1456 Сові. II, 790; 1460 ДО II, 275); 
знах. одн. перевозь (1488 РИБ 223); ор. одн. пєревозомь 
(1445 Сові. II, 211); місц. одн. иа перевози 2 (1408 Сові. 
II, 632; 1456 Сові. II, 790); на перевози 2 (1434 Сові. II, 
669; 1460 ДО II, 275); род. мн. пєрєвозовь (1408 Сові. II, 
631; 1434 Сові. II, 668). 
Див. ще '"'ПРИВОЗЬ. 
ПЄРЄГРИМЬ ч. (1) (особова назва, лат. реге^гігшз «чу¬ 

жинець»): а при то(м) бьі(л)... пань Ань пєрєгримь а пань 
Ашко крутиборода (Кам'янець, 1420 ПГАГ). 
ФОРМИ: наз. одн. пєрєгримь (1420 ПГАГ). 
ПЕРЕД див. ПЄРЕДЬ. 
*ПЕРЕДЕЛ КИ мн. (1) (назва урочища на р. Стир 

у Волинській землі): я Любарть Кгедеминовичь... записаль 
єсми и даль село своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку, 
зь... бобровими гоньї по Стьіру, противь островов нашихь: 
Переделокь и Струги (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2). 

ФОРМИ: род. Переделокь (1322 АрхЮЗР І/VI, 2). 
*ПЄРЄДМИР ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Передмірка: а што матка н(а)ша дєржит отчиноу н(а)шу... 
и села... Тараж, Перєдмир... то все брату н(а)шому Сол- 
тану после матки н(а)шоє живота (Луцьк, 1463 АЗ І, 
55). 
ФОРМИ: знах. одн. Перєдмир (1463 АЗ І, 55). 
Див. ще *ПЕРЕДМИРКА. 

*ПЄРЄДМИРКА ж. (2) (назва села у Волинській землі) 
Передмірка: Я кнАзь Михайло Васильєвичь Збаражьский 
чиню знаменито... штожь коли записаль бьіль мн* дАдА 
мой нєбожчикь... имЬньє на имА Маневь... а Пєрєдмиркоу... 
ино ми того им*иьА отпирали дАдинаА моА кнАгини Сє- 
мєноваА МарьА (Вільна, 1482 АЗ 1, 79). 
ФОРМИ: знах. одн. Пєрєдмиркоу, Пєрєдьмнркоу (1482 

АЗ І, 79). 
Див. ще *ПЄРЄДМИР. 
-ПЕРЕДО див. ПЕРЕДЬ. 

*ПЕРЕДОКЬх ч. (31) предок: а то такь а(ч) прєрє(ч)- 
ньіи воєвода з дЬтми и нам*стки и с паньї и єго под(д)ан- 
ньіми иамь и дЬтємь нашимь и нам'Ьсткумь и корун* 
вЬрою пристанеть яко єго пєрєдьковє в*рни бьіли н служи¬ 

ли подлугь вьіписанья и зрАжєнья пєрвьіхь листовь ода и 
прєдковь єго воєводь молдавскихь (Ланчиця, 1433 Р 121); 
ти (ж) и помочи имаємь его мл(с)ти чинити, а противь єго 
нєпрїАтєлємь оуси(х), ка(к) паши пєре(д)ци чинили, про¬ 
тивь татаро(х) и противь каж(д)ому непрїАтєлю (Серет, 
1445 Сові. II, 729); И коли боудєт пана иашєго королА 
приказаниє... а мьі имаємь оудилати подлоуг приказаниа 
пана нашєго... якож ест бьіл из вєка оуставь пєрєдков на¬ 
ших (Сучава, 1468 ВИ II, 301). 
ФОРМИ: наз. мн. передкове, пєрєдьковє, пєрєдьковє, 

пєрє(д)ковє 10 (1433 Р 121; 1434 Сові. II, 663; 1436 Сові. 
II, 707; 1455 Сові. II, 774; 1462 ВО II, 283, 289; 1468 ДД 
II, 301); пєрє(д)ци 6 (1445 Сові. II, 729); род. мн. пєрєдков, 
пєрєдковь, передковь, перєдко(в), пєрє(д)ковь, пєрє(д)- 
ковь, пєрє(д)ко(в), пєрєдьковь (1433 Р 121; 1434 Сові. 
II, 663; 1436 Сові. II, 707; 1445 Сові. II, 729; 1453 Сові. II, 
453, 472, 765, 766; 1455 Сові. II, 774; 1468 ДО II, 301); дав. 
мн. пєрє(д)комь (1453 Сові. II, 472). 
Див. ще ПРЕДОКЬ, *ПРОДОКЬ. 
*ПЕРЕДОКЬ3 ч. (1) (?): Колиж всєго прирожєня по¬ 

стах своєго пєредкоу вид* на бьіваина наслАдовати, про 
тож и мьі... от родитєлєв наших обьічаєв... отстоуповати не 
имаємо (Сучава, 1462 ВО ГІ, 283). 
ФОРМИ: род. одн. пєредкоу (1462 ВО II, 283). 
*ПЄРЄДОЛЬ ч. (1) (назва маєтку у Київській землі): 

мьі кнгииьі (так.— Прим, вид.) олєска(н)доваА (!) наста(с)я 

киє(в)скаА... придали єсмо оу до(м) Стьія тр(о)ци... дв* 
волости наших перєдо(л) а почАпо(д) (Київ, 1459 Р 174). 
ФОРМИ: знах. одн. пєрєдо(л) (1459 Р 174). 
ПЕРЕДЬ, ПЕРЕДЬ, ПЕРЕД, П'БРЕД, ПЬРЬДЬ прийм. 

(305) І. (із знах.) (31) І. (виражає об'єктні відно¬ 
шення) (27) а) (вказує на особу, у присутності якої від¬ 
бувається дія) перед (ким), до (кого) (25): І $иії]з... к 
5иби пе гпаіеГ регеб бєЬє ргішосІШ (Луцьк, 1388 2РГ 
106); а се Азь па(н) петрашь... св*дочю (!) то своимь ли- 
стомь... ижє пришєдь перед мА васко мошєнчичь и позваль 
коундрата борсничА о границю (Галич, 1401 Р 65); ми 
пєтрь воєвода... знаменито чиним... ожє пришли перед 
нась... боургарє ливовскїи, и принесли вєликоє привилие, 
що имают от нашєго отцА (Сучава, 1456 Сові. II, 788); 
А потомь ся о томь з Нисаибмь Симьшиничомь зьедналь н, 
пришодши пєрєдь нась, устне позналь, ижь его тьіми золо¬ 
тими клепаль (Краків, 1489 РИБ 431); и водьі(н)ски(и) 
тьі(м) св*тко(м) нєхоте(л) вєрнти, и о то по(з)валисА пєрє(д) 
нась (Вільна, 1495 ВМЗД); 
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б) (вказує на особу, до якої щось потрапляє) до (кого); 
перекладається також описовою конструкцією (2): а сє 
Азь кнА(з) фєдико нєсвидискии староста крємАнєцкии... 
вьізнаваю то симь листо(м) наши(м) ньшіишимь и пото(м) 
будучим» пєрє(д) кого жь коли сєсь листь II а (їй) приидє(т)... 
Ако жь Авио бьіло приАтєлю(м) и нєприАтє (!) моимь 
какь єсмь вірні служиль освічєномоу кнА(з) швидригаи- 

лови (Кременець, 1434 Р 129); а сє А кнзь Фєдко нєсвидь- 
скии... вьізнаваємь то си(м) наши(м) листомь ньінєшни(м) 
и потомь будучи(м) пєрєдь кого жь коли сєсь листь нашь 
приидєть... Ако жь Авно бьіло приАтєлємь моимь и нєпри- 
Атєлємь како єсмь А вірне служиль освАцоному кнА(з) 
швитрикгайлу (Черняхів, 1435 Р 132). 

2. (виражає просторові відношення з об'єктним відтін¬ 
ком, вказує на особу, у зв'язку з якою відбувається дія) 
назустріч (кому) (2): але коли па(н) на(ш) коро(л) его 
мл(с)ть приближи(т) сА до рускои зємли, а мьі имае(м) 
пєрє(д) єго мл(с)ть вьієхати (Серет, 1453 Сові. II, 765); 
регеб 5 і е Ь і е (1) вперед: Ісіет регесі бієЬіє па 

Ігу богоНу, пекоіогиіе пазгу иге и ісН гетіі (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140—141). 

3. (виражає часові відношення, вказує на особу, на яку 
дія була скерована раніше, ніж на іншу особу) раніше 
(від кого), перед (ким, чим) (1): О пароучникоу (!) онь(ж) 
мени(т) пєре(д) пєрвєишаго дольжиика заплачо(и) (XV ст. 
ВС 31). 

II. (з ор). (270) 1. (виражає об'єктні відношення) (242) 
а) (вказує на особу, у присутності якої відбувається дія, 
або на інстанцію, в якій відбувається дія) перед (ким, чим) 

(240): А кто о(т)имєть о(т) цркви стго никольї судитсА со 

мною пєрєдь бгмь (б. м. н., бл. 1350 Р 8—9); а продали и 
оуздали єму добровоулно... пєрєдь паномь пилєцкимь 
старостою роускоі зємли (Перемишль, 1366 Р 12); а маи- 

колА перє(д) нами сь своими сна (в ориг. сньї.— Прим. 
ред.)... лишили влада и крьстю оу правоє имА и оправи¬ 
ли влада... пєрє(д) нами (Баня, 1418 Сові. І, 127); жаловал 
пєрєд нами пай Фєдко канцлер господару н(а)шомоу, 
ки(А)зю великому Швитрьїкгайлоу, на Данила на Воло¬ 
шина (Ступно, 1444 АЗ І, 41); И ставши (п)ан Тадорь 
писар и заплатил тото село оусє готовими пинізми, пєрєд 
нами и пєрєд оусими нашими бояри (Сучава, 1464 БО І, 
83); и кн(А)зь Михайло положил листь пєрєд королем 
єго м(и>л(о)стью а рєкль: тьш обьічаємь записал сА тьі 
с моим отцємь пєрєд добрьши світки (Луцьк, 1475 АЗ І, 
70); Биль иамь чоломь часиикь (!) нашь, Фєдко Гаврило- 
вичь, и положиль пєрєдь нами листь отца нашого, короля 
е. м., которьімь ему даль и дозволиль викупити иміиіе 
... у Дмитра Холиневского (Кам'янець, 1494 АЛМ 54); 
колї хто боуді(т) трїичи обажєнь пєрє(д) соудо(м) о зло¬ 
дійство алюбо о разбои и пєрєможєнь... на веки жа(д)ноє 
чти нєимєє(т) имєть (XV ст. ВС 36 зв.); и оуставши слуга 
иа(ш), глигорь, и сь своєю жєиою, а(л)бою, и заплатили 
и(м) оуси тоти... пинізи... пєрє(д) нами и пєрє(д) нашими 
боліри (Сучава, 1500 Сові. 3. 234); 

(з дав. зам. ор.) (1): аж толи, коли моє слово и запис сей 
духовници моей нарушит или хто матьце моей в чомь коли 
будеть кривду делати, тот ся зо мною розьсудить перед Бо- 
гови (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29); 

б) (вказує на особу, у відношенні до якої виявляється 
певна позиція) перед (ким) (1): будеть ли яль єго король 
по кривді любаргь будеть правь и я кнмзь кистютии буду 
правь пєрєдь вьгорьскимь королемь (б. м. н., 1352 Р 6). 

2. (виражає просторові відношення) (2) а) (вказує на 
об'єкт, біля якого відбувається дія) перед (ким, чим), біля 
(чого) (2): Тег изііаллгіїідейто, іг гасііп... піе таіеі’ ргібіа- 
Ьаіі па сІеБІаіегот Ьогі ргікагапі... іоіко о ^еіікоі гесгі... 
а таіеі' ргізіаНаіі регесі вгкоіоіи и сі^егеі (Луцьк, 1388 
2РЬ 105—106): мьг александрь воєвода... знаменито оузАв- 

лАми ис тьімьто нашимь знаменитьі(м) листо(м)... ожє до 
на(с) приєхали соу(т) оу посо(л)ство панове... король 
казимир а... и жадали на(с), абьіхо(м) имали поити пєрє(д) 
нашєго... пана казимира... и абьіхо(м) пєрє(д) єгомл(с)- 
тїю повиньі(и) гол(д) оудилали (Серет, 1453 Сові. II, 765); 

б) (вказує на особу, у відношенні до якої дія відбулася 
раніше) перед (ким) (1): И я ему исповідаль платнерьі, и 
онь ми веліль зорою (!) чистити и нитовати, и пошоль сь 
кліти вонь пєрєдь мною, а не браль изь тое кліти ничого 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 

3. (виражає часові відношення, вказує на день, календар¬ 
ну дату, подію, якій передує дана дія) перед (чим), незадов¬ 
го (до чого) (5): Деялосе вь Луцку, пєрєдь святомь Яна 
светого Хрестителя (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); А реал и 
БурпІ52касН V ріаіпіси регесі Рокго^от (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ^XXVI, 142); А мають втоє мьіто оувєзатисл за 
недєлю пєрє(д) сбмтьки в недєлю (Петрків, 1489 АМВ); 
а рокь ему в тьш мьіта увезатис/л перед Маткою Божеє 
днем первое за недєлю (Вільна, 1498 АЛРГ 83); 
пєрєдь т и м ь (19) перед тим, раніше: чинимь зна¬ 

менито... Ижь... и мьі... даемь и дали есмо... Сенно село, 
данное со всимь, што к нему слушаеть здавна... и пєрєдь 
тьімь слушало (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17); Я, княгини 
Семеновая, Ульяна Кобрьшская, и сь сьіномь своимь... 
жаловали есьмо и дали слузі нашому... церковь святьіхь 
апостоль Петра и Павла, зо всими доходьі и сь приходні... 
и зь засівні, и сь тьіми со всими, како же бьіло пєрєдь тьімь 
(Кобрииь, 1465 АкВАК III, 4); и ©є(д)ко мови(л) пєрє(д) 
нами штожь тьш люди зьдавна осочники бьівали того дво¬ 
ра любєцького звєрь сочьівали на тьі(х) паио(в) котории 
пєрє(д) тьімь тоть дворь любєчь дєрьжьівали (Вільна, 
1499 ВФ). 

4. (виражає причинові відношення) через (що), внаслідок 
(чого) (1): мьі... вьізнаваємь... и(ж)... дали єсми ємоу... 
коли бьі ся ємоу пригодило вьіти ись зємли мо(л)давскоєи 
пєрє(д) каки(м) натискомь оу снятині оу горо(д) мєшканє 
(Снятин, 1454 Р 162—163). 
Див. ще ПРЄДЬ1. 
*ПЕРЕДЬПИСАНЬІИ прикм. (1) вищезгаданий, ви¬ 

щевказаний: а даемь тому пєрєдь писаному пану Петрашку 
Ланевичу верху менованая міста вічно и непорушно 
(Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. пєрєдь писаному (1446 АкЮЗР 

І, 18). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІЙ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІЙ, *ВЄРХУПИСАНЬШ, *В€РХУПСАНЇИ, ВЬІШЄ- 
П ИСАН Н ЬІЙ, *ЗВ€РХ УВЬІП ИСАН ЬШ, *Н АВЄРХПИ- 
САННЬІЙ, *НАПР1»ДЬВЬІ ПИСАНІЙ, *ПЕРВЕЙВЬІПИ- 
САННЬІЙ, *ПЕРВЕЙПИСАНЬІЙ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, 
*П€РВОИНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОНАПИСАНЬІИ , *ПЄР- 
ВОПИСАНЬІИ, ^ПЄРВ'КИНАП ИСАНЬІИ, *ПРЄДЬПИ- 
САНЬІИ, ПР'ЬЖЄНАПИСАНЬІИ, *СВЄРХАВЬІПИСА- 
НЬІИ, *УВЄРХУВЬІПИСАНЬІИ. 
ПЄРЄДЬ див. ПЄРЄДЬ. 
*П€Р€ДЬМИРКА див. *ПЄРЄДМИРКА. 
^ПЄРЄДЬРЄЧЄНЬІИ прикм. (6) вищеназваний, вище¬ 

згаданий: а мьі такижь слюбили єсмьі... в руці писанного 
(ів ориг. пасаниого.— Прим. вид.) пана миханла з бучача... 
посла, к той річи з особна... владиславомь, пєрє(ч)нньімь 
кролємь полскьімь... посланого (Сучава, 1434 Сові. II, 
664); а пакли бьіхмо тьіхь записовь пєрєдь рєчєньїхь... не 
дали, подьлоугь слоубоу нашєго... тогдьі тьіі оусі записи 
и листьі пєрєдьковь нашьіхь... чинимо симь нашимь ли¬ 
стомь скажєньїі (Львів, 1436 Сові. II, 707); гдьі(ж) пєрє- 
чєньїи (!) вєлможньїи пєтрь воєво(д)... королеви полско- 
м(у)... коу чистои вірности, по винною слоужбою вічне 
записа(л) сА и обовАзаль про тожь мьі... хочємь вшитки 
слоужбьі и оуставично(с)ти.... и иншьА слюбьі... смотрити, 
и стєрєчи и вірнє... держати (Хотин, 1448 Сові. II, 737— 
738). 
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ФОРМИ: наз. одн. ч. ! пєрєчєнми (1448 Сові. II, 737); 
дав. одн. ч. ! пєрє(ч)нному (1434 Сові. II, 664); ор. одн. 
і пєрє(ч)нньімь і (і434 Сові. її, 664); род. мн .пєрєдь рєчє- 
нихь (1436 Сові. II, 706, 707); дав. мн. пєрєдь рєчєньі(м) 
1 (1436 Сові. II, 706). 
Див ще ВЬїіііЄРЄЧЄННЇИ, *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬЇИ, 

*НАПРЄДЬРЄЧЄНЬШ, *ПЄРВОРЄЧЄНЬІИ, ПРЄДРЄЧЄ- 
НЇИ, *ПРЄЖЄРЄЧЄНЬІИ, ПРЄРЄЧЄНЬІИ, *ПРОР€ЧЄ- 
НЬїи. 

*П€РЄ€ДНАТИ дієсл. док. (1) (кого чим) (заспокоїти, 
утихомирити) задовольнити: я кнАзь Фєдор Василєвич 
Збаразский сознаваю сим моимь листомь, штож бьіл єсми 
винен дАдинои сво(є)й... тисАчу коп грош(еи) (н) я оу 
том дАдиноую свою пєрєєднаА двема стьі копами грошей 
(Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 120). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. пєрєєднал (1485—1500 АЗ 

І, 120). 
ПЄРЄЄМЬ ч. (1) природна межа, природна границя: а 

хотарь черє(с) долиноу що сі зоветь пєреемь на дроугою 
долиноу та на дорогоу (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. пєрєємь (1488 ДГСПМ). 
ПЄРЄЖЄ1 присл. (8) раніше, перед тим: мьі юга воєвода... 

знаємо чини(мь)... оже ть(и) истьшиїи слоуга иашь пань 
браА слоужиль пєрєжє свто почи(в)ши(мь) родитєлємь 
иашимь аднєсь слоужи(т) на(мь) правою и вірною слоуж- 
бою (б. м. и., 1400 Сові. І, 26); мьі александрь воєвода... 
знаємо чинимь... оже... оу чинили єсмьі за душїє дшь (!) 
дєлА пєрєжє стопочившїимь господарємь прєдкомь на- 
ши(х) (Сучава, 1408 Сові. І, 60); А сєт мьі Стєфань воєвода... 
вьгзнавамьі и оузАвлАмьі... ажємьі и слюбоуємь и слюбили 
єсми.. абьіхомь мьі... верни и подьдани бьіли на вєки... 
яко соут бьіли и передкове наши... и бьіли оусхилєни и 
покорни коу свАтьімь пєрєжє бьівшимь королємь и Короуиі 
полскои, такь и мьі имаємь бьіти (Сучава, 1468 ВО II, 
300—301). 
Див. ще ПРЄЖЄ, ПР'ЬЖДе1. 
ПЄРЄЖЄ2, ПЄРЄЖЬ прийм. (8) (з род.) (виражає 

об'єктні відношення з часовим відтінком, вказує на особу, 
обставину, яка діяла, існувала раніше від кого-небудь 
або чого-небудь): до (кого, чого), перед (ким, чим) (5): а 
мьі... имаємь... его мл(с)ти голдовати... по(д)лу(г) обьі- 
чаю... пєрєжє на(с) бьі(в)ши(х) воєводь мо(л)давски(х) 
(Хотин, 1455 Сові. II, 774); також и сими рази... слоубоу- 
ємь и обєцахомь господа реви нашємоу миломоу кролі 
(!) єго милости, абихом мьі... на тьи час, що коли нам єго 
освєцєниою милость изАвлієть по єго милости посломь, 

пєрєж(є) того диє и пєрєж(є) нашєго соимоу за 5 місАць... 
абьіхом сі сьєго милости виділи и голдовали (Новий Град, 
1479 Вй II, 351); 
пєрєжє (пєрєжь) с є г о (3) раніше від цього, пе¬ 

ред цим: мьі Стєфан воєвода... слоубили єсми... на то якожє 
єсми били слоубили и обіцали и записали и пєрєж(є) сєго 
господарєви нашємоу милостивомоу кролі єго милости 
(Новий Град, 1479 ВО II, 351); Што пєрєжь сєго посилали 
єсмо кь тобє нашого посла, поведаючьі иашоу прьігодоу, 
которая жь сє намь стала оть тстя нашого... штожь иамь 
зьдоконьчаньясвоєго и хрєстьиогоцєлованья вьіступиль... 
и шкодьг иамь вєликии подєлаль (б. м. и., 1498 ВО II, 413). 
Див. ще ПР'ВЖДЄ3. 
*пєрєжнїи прикм. (1) попередній: мьі александрь 

воєвода... знаємо чинимь... ожє... пань Балица Мудричка 

служиль пєрєжніимь господарємь и оцю нашєму правою 
и вірною службою (Сучава, 1403 338). 
ФОРМИ: дав. мн. пєрєжніимь (1403 338). 
ПЄРЄЖЬ див. ПЄРЄЖЄ 2. 
ПЄРЄЖЬ прийм. (1) (стп. рггег) (із знах.) (виражає 

причинові відношення) через (що), внаслідок (чого), а також 
відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
орудним: мьі иляшь воєвода... знаменито чинимо... ка¬ 

ко... рожложивьшьі щкодьі... зємлАмь роускимь... пєрєжь 
огєнь тьшьто зємлямь... оучинєньїі... землю шєпиньскоую... 
даваємьі, дароуемьі а ворочаємьі (Львів, 1436 Сові. II, 
706). 

*ПЕРЕИМАТИ дієсл. недок. (1) (що в кого) захоплю¬ 
вати, переймати (що): жаловаль иамь князь Костентинь 
Крошинскій на Бориса, зваль мя, господару, Борись та- 
темь... абьіхь я семь волостей твоеи милости... закраль... 
и тежь абьіхь переималь бьіль вь него вь Мошне (Вільна, 
1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. абьіхь переималь 

бьіль (1495 АЛМ 83). 
*П€Р€ИТИ дієсл. док. (4)1. (що) (переправитися) пе¬ 

рейти (що, через що) (1): А перешедши верховину Ровця, на 
другую сторону той верховииьі, засталисмо пана Максима 
Тьшковича (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 

2. (до чого) (дійти до якого-небудь місця) дійти, прибути 
(3): и па(к) до оугорь перешли бьі сь торго(вл)ю свои, єщє 
да платіть оу сочаві мито сочавское, и индє ни(гдє) (Вас- 
луй, 1449 Сові. II, 743); И пак (до) Вьнгрєх да перешли бьі 
сь торговлєю своєю, єщє да платіть оу Сочаві мито Сочав- 
скоє, а индє нигдє оу нашєи зємли (Сучава, 1458 ВО II, 
262). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. перешли бьі (1449 Сові. 

II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1458 ВО II, 262); дієприсл. перед. 
перешедши (1430 ГВДЛ 8). 
Див. ще ПЄРЄХОДИТИ. 
*П€Р€КАЗА ж. (1) (стп. рггекага) перешкода: в ко- 

тороєж то имєнє Дажєв вжо я сам ани мои дєти и потомь- 
ковє мои не маємо ся вступовати и никоторьі пєрєказьі в 
томь имєню чинити (Володимир, 1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: знах. мн. перекази (1475 АЗ І, 72). 
Див. ще *ПРЄКАЖ€НЇЄ, *ПРЄКАЗА. 
ПЄРЄКОПСКЇЙ прикм. (пор. Перекоп у Кримському 

ханстві) (3): Александрь Божїю мил ості ю Великій Князь 
всказаль: Што еси присьілаль кь Намь своего посла Ми¬ 
хайла Еропкина и всказаль еси до нась: Што царь Меидли 
Герей Перекопск’їй и Стєфань воєвода воложскій сь то¬ 
бою вь любви (б. м. н., 1496 ОКИВ)\ Такь же ваша милость 
абьі єстє знали, бо послали єсмо нашого посла до Мєндли- 
КгєрєА, цара Перєкопьского, вашее жь милости тоєжь 
для прьігодьі (б. м. н., 1499 ВО II, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Пєрєкопскїй (1496 ОКИВ)\ род. 

одн. ч. Перєкопьского (1499 ВО її, 449). 
*П€Р€КОПЬ ч. (3) рів, канава: а хотарь тімь сєломь 

почєиши о(т) молдави чєрє(с) лоугь на оусти Перекопа та 
прікопомь до троана (Сучава, і427 ОїДкА» 450); А хотарь... 
по старомоу пєрєкопоу (Сучава, 1479 ВО І, 228). 
ФОРМИ: род. одн. Перекопа (1427 ДІД«А» 450); дав. 

одн. пєрєкопоу (і479 ВО І, 228). 
Див. ще *ПР1їКОПЬ. 
*ПЄРЄКОПЬСКИИ див. ПЄРЄКОПСКЇЙ. 
*П€РЄКОУСИТИ СТї дієсл. док. (4) (зробити що) на¬ 

важитися, спробувати: А кто сі перєкоусит нашєго даанїа 
и потврьждєнїа пороушити и раздроушити, тот да єст 
прокліть от господа бога (Сучава, 1488 ВО І, 343). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сі перєкоусит 2 (1488 ВО І, 

343, 348);... пєрєкоуси(т) 1 (1488 ДГСПМ); сл пєрєкоуси(т) 
1 (1488 ДГСВМЩ). 
Див. ще *ПОКУСИТИ, *ПОКОУСИТИ СА. 
*П€Р€КОУСИТИ СА див. *П€РЄКОУСИТИ С'Ь. 
ПЕРЕЛОМИЛО ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли 

старий Печерского манастьіра Дублянски Іона Авраамь 
ключникь, Нифонгь святаго Михайла Златоверхого игу- 
мень Стєфань Переломило (Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Переломило (1398 ДГПМ). 
*ПЕРЕЛОМСКИИ прикм. (2): Жаловали намь... 

люди наши бортеве... на Яцка' Віштортовича, штожь 
великій князь Внтовть даль бьіль прадеду ихь Крупшу 
земли три слідьі вь Переломскомь повіте... и за тьімьдей 
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отець того Ядка Вішторгь твій... земли вьіпросиль за пу¬ 
сто у... короля его милости (Вільна, 1495РИБ 601—602). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Переломскому (1495 РИБ 601); 

місц. одн. ч. вь Переломскомь (1495 РИБ 602). 
Пор. *ПЕРЕЛОМЬ. 
*ПЕРЕЛОМЬ ч. (1) (назва землеволодіння у Троцькому 

воєводстві): Намистинку Переломскому и Ожскому, князю 
Йвану Лвовичу и иньїмь наместникомь иашьімь, хто и 
напотомь оть нась будеть Переломь... держати (Вільна, 
1495 РИБ 601). 
ФОРМИ: знак. одн. Переломь (1495 РИБ 601). 
*ПЕРЕМИЛЕ с. (1) (назва села у Волинській землі) 

Перемиль: Одложили есьмо: на Гнидові не надобе мьіта 
давати... вь Перемили войту не надобе (Степань, 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Перемили (2-а пол. XV ст. 

ЛЛМ 9). 
*ПЕРЕМИЛСКИИ див. ПЕРЕМИЛЬСКИИ. 
ПЕРЕМИЛЬСКИИ прикм. (6): оузрівшї єсмо знамєни- 

тоую намь Слоужбоу... Слоуги нашого вірно(г) пана 
митка... и мьі... дали есмо ємоу Село липоую оу перемиль- 
скомь Повіте (Луцьк, 1451 Р 158—159); Старості Луцко- 
му пану Михайлу Минтовтовичу... и намістннку Пере- 
мильскому, пану Андрею Волотовичу (Степань, 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 8—9). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. перемильскни (XV ст. АрхЮЗР 

8/IV, 193); дав. одн. ч. Перемильскому (2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9); місц. одн. ч. у Перем илскомь, пєрємильскомь 
(1451 АрхЮЗР 8/IV, 17; Р 159; 1492 АЛМ 30); знах. одн. 
с. перем ьільскоє (1489 АМВ). 
Пор. *ПЕРЕМИЛЕ. 
*ПЄРЄМИРЬЄ див. РЕКЕМЩУІЕ. 
*РЕРЕМІКІЕ див. РЕРЕМІРУІЕ. 
РЕКЕМІКУІЕ с. (16) перемир'я (13): а оу томь пєрємирьи 

кто кому криво оучинить иадобі см оупомииати старіишє- 
му и оучинити тому и(сь)праву (б. м. н., 1352 Р 6); сЬоїіаЬ 
рак іу сНоііеІ регетігуіа іоНо з ЗгшіігукНауІот, по ту 
іеЬе к іоти пе ргуризіут (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
140); 
регетігуіе сгупііі (1) укласти перемир’я: Изіу- 

єга^зга іогаріакаїі і шоі^ііі:... Іошге паз іети ^усіаіеі, 
коїі регетігуіа з піт сгупії (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVЇ, 
140); і а іі регетігіе (1), р егетігуіе 
V 2 і а І і (1) див. ОУЗАТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. регетігуіе (1433 ЗНТШ ^XXV1, 141); 

род. одн. регетігуіа (1433 ЗНТШ ^XXVI, 139, 140); знах. 
одн. регетігуіе, регетігіе (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139, 141, 
142); місц. одн. у/ (и, о) регетігуі 3 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 
139, 140, 141); оу пєрємирьи 1 (1352 Р 6); знах. мн. реге¬ 
тігуіа (1433 ЗНТШ ^XXVI, 140, 141). 
Див. ще *ПРЄМЇРЇЄ. 
*П€Р€МОЧИ дієсл.. док. (3) 1. (кого в чому) довести 

вину (кого)(2): а бдді(т) в соудіхь пєреможень пастл(х) 
оу щькодахь поставиьі(х) имаєть щкодьі вси платіть (XV 
ст. ВС 37 зв.). 

2. (кого) виграти судову справу (у кого) (1): про то мьі 
сказоуємь ажь которьш соу(д)я ко(г) не исправедливо осоу- 
ди(т)... то(т) имєе(т) на вншьшєє право о(т)озвать... а ко- 
ли(ж) соу(д)ю пєрємо(ж)мь (!) вьішшимь правомь маеть 
ємоу віриоуть за са три гривньї (XV ст. ВС 33 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. ! пєрємо(ж)мь (XV ст. ВС 33 

зв); майб. пас. З ос. одн. ч. боуд-ь(т)... пєреможень, 
блді(т)... пєреможень (XV ст. ВС 36 зв., 37 зв.). 
Див. ш£*ПРЄМОЧИ 1. 
*П€Р€МЬІЛЬСКИЙ див. ПЕРЕМИЛЬСКИИ. 
ПЄРЄМЬІСКИИ див. ПЄРЄМЬІШЛЬСКИИ. 
ПЄРЄМЬЇШЛСКЇИ див. ПЄРЄМЬІШЛЬСКИИ. 
*ПЄРЄМЬПШІЬ ч. (3) (назва головного міста у Пере¬ 

мишльській землі) Перемишль: А дань листь... на стго дха 

днь оу пєрємьішли (Перемишль, 1390 Р 176); А пи(с) оу 

нєрємьішли авгу(с) ка (Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ). 
ФОРМИ: місц. одн. оу пєрємьішли (1390 Р 176; 1391 Р 

45; 1447—1492 ЛКНКВ). 
ПЄРЄМЬІШЛЬСКИИ, ПЄРЄМЬЇШЛСКЇИ, ПЄРЄМЬІШ- 

ЛЬСКЬІИ, ПЄРЄМЬІСКИИ, ПЄРЄМЬІСКЇИ прикм. (24): 
Ас є а король казимирь... даль єсмь слузі своєму иванови 
дворище... што жь слушаєть пєрємьіскоі волости (Кази¬ 

мир, 1349 Р 3); а на то послуси влдка ларивунь ис кри(ло- 
шаньї) пєрємьгшльскии (Перемишль, 1366 Р 12); пришодь- 
ши пере (!) наше обличье... Фанасии (так.— Прим, вид.) 

влдка пєрємьішльскии... продаль єсть оу бьішковичихь 
два дворища пану яшкови испрувьскому (Перемишль, 
1391 Р 45); А про недостатокь людей имаєть слуга нашь 
Бідунь, на имя Есифь, самь у той земли у Перемьіской 
бьіти (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); да(л) єсмьі іма оу пє¬ 
рємьіскоі волость (!) село добанєвичь (Львів, 1443—1446 
Р 147); а на имл приєхали су(т) па(н) прєдбо(р) с конєць- 
пола} па(н) соудомирскїи н староста пєрємьішлскїи и па(н) 
янь кмита з вижнича (Серет, 1453 Сові. II, 765). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пєрємьішльскии, пєрємьішлскін 10 

(1359 Р 10; 1366 Р 12; 1390 Р 176; 1391 Р 45; 1393 Р 52; 
1453 Сові. II, 765); пєрєммшльскьін 1 (1422 Р 98); пєрє- 
мьіскин 2 (1419 Р 91); ! пєрєммс... 1 (1369 ПСЧКУ, род. 
одн. ч. перемьішльского (1386—1418 Р 34); дав. одн. ч. пє- 
рєммшьльскому (1349 Р 3); род. одн. ж. переммшльскоі 1 
(1386—1418 Р 34); перемшскоі 1 (1349 Р 3); знах. одн. ж. 
Перемьіскую (1408 АкЮЗР І, 6); місц. одн. ж. у Перемьіс¬ 
кой 2 (1408 АкЮЗР І, 6); оу пєрємьіскоі 1 (1443—1446 Р 
147) 
Див. ще ПРЄМЬЇШЛЄСКЬІИ. 
Пор. *П€Р€МЬІШЛЬ. 
*ПЄРЄМЬЇШЬЛЬСКИИ див. ПЄРЄМЬІШЛЬСКИИ. 

*П€Р€НЄС1їНЬ€ с. (1) (дія) перенесення: Ги помози 

рабу своєму юрью болковичю создавшєму црквь и олтарь 

стаго архиєрія х(с)ва никольї перенєсіньє ч(с)тньіхь єго 

мощии сну своєму валфромію (б. м. н., бл. 1350 Р 8). 
ФОРМИ: знах. одн. пєрєнєсіньє (бл. 1350 Р 8). 
ПЄРЄПИСАТИ дієсл. док. (2) І. (що) (змінивши текст, 

написати інакше) переписати (1): Што єсте намь говорили 
оть... Стєфана воєводьі волоского о запись нашь штожь 
ему вь томь нашомь записе нєкотории члоньки ся бьіли не 
сподобали, и тоть нашь запись кь намь єстє принесли, 
абьіхмо казали єго переписати (б. м. н., 1496 ВО II, 405). 

2. підробити запис маєтку (1): И Костянтинь рекь: што 
я тобе рекь, то и теперь мовлю... а рекь я то тобе, коли 
мовиль, назваль татемь, ажь бьіхь я господарскихь семь 
волостей закраль и сему вь тебе вь Мошні переписаль 
(Вільна, і495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: ічф. пєрєпнсатн (1496 Вй II, 405); баж.-ум. 

сп. 1 ос. оди. ч. бьіхь... переписаль (1495 АЛМ 83). 
*П€Р€ПИСТ> ч. (1) податок, що стягався за перегін з 

однієї місцевості в іншу призначеної на продаж худоби, 
яка при цьому підлягала переписові: мьі стєфа(н) воєво¬ 
да... чинимь знаменито... ожє... дали и потрьдили (!) єс- 
ми... иашєм(у) монастирю... мьіто вєликоє и малоє и пере¬ 
пив) о(т) бакова а тако(ж) дє и мито о(т) тазлова (Сучава, 
1460 £>//?«А» 515). 
ФОРМИ: знах. одн. пєрєпи(с) (1460 0//?«А» 515). 
Див ще *ПР*ЯПИСЬ. 
*ІІЄРЄІІРОСИТИ дієсл. док. (1) (кого) попросити про¬ 

бачення, перепросити (кого за що): ино на посли(д) гєргє 
оу ставшись з добрими лю(д)ми пєрєпроси(л) пана костю 
аби єго прости(л) на тоє село и на доми (Сучава, 1449 
Сові. II, 385). 
ФОРМИ: перф.Зос.одн.ч. пєрєпроси(л) (1449С05*. ІІ.385Ї 
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ПЄРЄПУСТИТИ дієсл. док. (1) (зробити що) допустити 
(до чого), дозволити (зробити що): а бо(л)ше о(т) того не 
имаємь перепустити зло оу(чи)нити нашимь лю(д)мь 
оу корунА (Серет, 1445 Сові. II, 729). 
ФОРМИ: інф. перепустити (1455 Сові. II, 729). 
Див. ще * ДОПУСКАТИ, *ЦОПОУСТИТИ. 

ІПЕРЕРЕСКОГО (ПЕРЕРОСКОГО) днв^ПЕРЕРОСКИИ1. 
*ЯЕРЕРОСКИИ 1 прикм. (!) О г, с р е р о с к и и го¬ 

стинець (1) (назва битого шляху у Волинській землі): 
к тому село нашое Теремьное... почонь... оть Бакьшьіньї 
горьі до дороги Лисчикьское, а тою дорогою до перерес- 
кого (!) гостинца сь Луцка до Ольїки (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ! перереского (1322АрхЮЗР 1/УІ,2). 
Пор. *ПЄРЄРОСЛЬ. 
*ПЄРЄРОСКИИ 2 ч. (2) (особова назва): а я пань Ми¬ 

хайло бучатьцькии... даю сии свои листь (ч)жюр(ч)євн 
пєрєроскому на свЬдочьст(в)о подь своєю пєчатью (Галич, 
1424 Р 106). 
ФОРМИ: дав. одн. пєрєроскому (1424 Р 106); ор. одн. 

пєрєроскнмь (1424 Р 106). 
Див. ще ПРЄРОЗКИИ. 
* ПЄРЄРОСЛЬ ж. (2) (назва села у Галицькій землі) 

Перерісль: созналь то пєрєдь нами паиь ходько... аже што 
имаю (!) посполную дЬдьнину пєрєросль (Галич, 1424 Р 
106). 
ФОРМИ: род. одн. переросли (1424 Р 106); знах. одн, 

пєрєросль (1424 Р 106). 
*П€Р€РОУБ€ЦЬ ч. (8) службова особа, яка стежила 

за виконанням різних феодальних повинностей та вела 
їх облік (за допомогою зарубок): а також оу тА(х) сєла(х) 
да не имаюгь ходити ни глобникьі (зїс.— Прим, вид.), ни 
припашарє, ни илишарє, а ии инь никто о(т) наши(х) 
оурАднико(х) и пєрєроубцє(х) (Давидове Село, 1446 Сові. 
II, 251); И тиж наши слоуги пєрєроубци аби не го(ни)ли 
тоти люди от Коцмани ни иа город, ни иа млиньї, ни иа 
наши дворове, сь иними зємлЬиє (Сучава, 1481 ВО І, 257). 
ФОРМИ: наз. мн. пєрєроубци, пєрєроу(б)ци 6 (1454 

Сові. II, 517; 1458 ОІК«А» 512; 1479 ОС 141; 1481 ВО І, 
257); пєрєроу(б)ц-Ь І (1453 Сові. II, 492); міси, мн.зам. род. 
пєрєроубцє(х) (1446 Сові. II. 251). 
ПеРЄСЛЮЖИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьіли 

шлАхєгни панове па (п) спьітє(к) тар нове кьіи па(н) волчко 
пєрєслюжичь (Львів, 1414 Р 85). 
ФОРМИ: наз. одн. пєрєслюжичь (1414 Р 85). 
Див. ще *ПР€СЛЮЖИЧЬ. 
* ПЄРЄСОПНИЦА див. *ПЄРЄСОПНИЦЯ 2. 
пєрєсопницкии, пєрєсопницкьіи прикм. (7): 

Я ларио(н) игоумє(н) пєрєсопницки(и) вьізнаваю си(м) 
мои(м) листо(м)... што(ж) ог(с)дрь коро(л) єго мл(с)ть по- 

жалова(л) мєнЬ... тьі(м) маиастьіре(м) стоє прч(с)тоє оу 
пєрєеопници (Луцьк, 1467 СП № 13); а хто бьі хотє(л) 
игоумєноу пєрєсопницкомоу ларивоноу оу тє(м) (!) имє(н)и 
оу дА(д)ковичо(х) кривдоу вчинити... я по(д)нимаюсА 
о(т) вси(х) кривдь єго боронити (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пєрєсопницкии, пєрєсопннцки(и) 

2(1467 СП № 13; 1490 Пам.): пєрєсопницкьіи 1 (1490 Пам.): 
дав. одн. ч. пєрєсопницкомоу (1490 Пам.); ор. одн. ч. пєрє- 
сопницки(м) (1490 Пам.). 
Поп. * ПЄРЄСОПНИЦЯ 2. 
*ПЄРЄСОПНИЦЯ 1 ж. (2) (назва села у Київській зем¬ 

лі): Не доходАчи тоули(н) по(л) мили коурьга(н)ци о(т) 
тьі(х) коурьга(н)цє(вь) ниже илиясова к гоуивє на низь 
гоуива по пєрєсопницю за рєкоу к полю о(т) пєрєеопници 
корлємоу гнєздоу (б. м. н.. бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. пєрєеопници (бл. 1458 Р 167); знах. 

одн. пєрєсопницю (бл. 1458 Р 167). 
* ПЄРЄСОПНИЦЯ 2 ж. (3) (назва села у Волинській 

землі) Пересопниця: Я ларио(н) игоумє(н) пєрєсопниц- 

ки(и) вьізнаваю си(м) мои(м) листо(м)... што(ж) ог(с)дрь 
коро(л) єго мл(с)ть пожалова(л) мені бгомо(л)ца своє(г) 

тьі(м) манастьірє(м) стоє прч(с)тоє оу пєрєеопници, и тьі(м) 

имє(н)ємь, котороє(ж) придано... стому манастьірю (Луцьк, 
1467 СП № 13); Дали есмо монастьірь Пречистеє Богома- 
тери на Пересопницьі кнегини Михайловои Василевича 
Чорторьіскои, ккегикн Марїи (Краків, 1499 АЛМ вип. 2, 
36). 
ФОРМИ: дав. одн. пєрєеопници (1490 Пам.); місц. одн. 

оу пєрєеопници 1 (1467 СП № 13); на Пєрєсопниць; 1 (1499 
АЛМ вип. 2,36). 
ПЄРЄСТАТИ дієсл. док. (1) (чого) перестати, припинити 

(робити що): И слухн нась єщє тьш доходять... ижє... лю- 
дємь своимь всимь казаль готовьімь бьіти. И того переста¬ 
ти не хочєть (б. м- н., 1498 БО II, 414). 
ФОРМИ: інф. перестати (1498 ВО II, 414). 
*П€Р€СТУПИТИ дієсл. док. (4) 1. (що) (межу, простір) 

перейти, переплисти (1): а теперь (!) тоурци пєрєстоупили 

чрьмноє море заижє взАль кафоу (б. м. и., 1484—1486 
ГСПТЗ). 

2. (що, чого) (наказ, повеління) порушити, переступити 
(що) (3): Аще ли хто... гординею превозносяйся, сия 
предания отческая и повеления княжения нашего пересту¬ 
пить дерзнегь, десять тисечей рублей на нась и на єпископа 
(Луцьк. 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а хто то наше прїказаньє 
переступіть то(т) имє(т) па(н)у то(г) села щкодоу єго пла- 

тїти по(д)лоу(г) єго дши (XV ст. ВС 28); Вло(д)славь... 
кроль полекии... знаменито чинимьі... ижь... пань алєк- 
сандрь воєвода землі молдавскои... присАгь слюбовь 
голдувь намь и записовь намь оучинєньїхь... переступив¬ 
ши и зломивши бьіль иапротиву намь и на(с) розгніваль 
(Ланчиця, 1433 Р 120—121). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. пєрєстоупили (1484—1486 

ГСПТЗ); майб. З ос. одн. переступіть (XV ст. ВС 28); 
дієприсл. перед, переступивши (1433 Р 121); суп. пересту¬ 
пить (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
Див. ще ПР'БСГЬПИТИ, *СТОУПИТИ. 
*ПЄРЄСТУПЇТИ див. *ПЄРЄСТУПИТИ. 
*ПЄРЄСУДГЬ ч. (3) збір, який брали з позовників за 

розгляд справи в суді: І Іех, іезіїіЬу... гпегі зоЬоїи пегЬосІи, 
аЬо Б'йтаг росгаїі, зисі'іа тезіа пазгеЬо габпоНо регезиба 
па ііісН пе та]еГ Ьгаіі (Луцьк, 1388 2РЬ 104); землю есмо 
присудили Мезкирю и пересудь есмо взяли (Вільна, XV 
ст. РИБ 610); а не иадобі оу єго люди никому оуступатисА 
а єму своі люди судити и вину и пєрьсудь не нихь имати 
(Луцьк, 1445 СРК). 
ФОРМИ: род. одн. регезікіа (1388 2РБ 104); знах. одн 

пересудь 1 (XV ст. РИБ 610); пєрьсудь 1 (1445 СРК)- 
*ПЕРЕСУЖЬІВАТИ дієсл. недок. (1) (що) (міняти 

судове рішення після повторного розгляду справи) пере¬ 
суджувати: а землю есмо присудили Мезкирю... и королю 
его милости тоть судь свой отказали, и король его мил ость 
нашого суда не пересужьіваль, веліль таки его милость 
Мезкиру тую землю держати (Вільна, XV ст. РИБ 610). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. пересужьіваль (XV ст. РИБ 

610). 
переходити дієсл. недок. (7) І. (од чого до чого, к 

чому) (мати напрям, вести — про дорогу) йти, прохо¬ 
дити (3): тоти старци... стали оу великого крихова кдє 
переходить дорога зоудечєвскаА... попєрє(к) доубровьі 
к нєчачю лісови (Зудечів, 1413 Р 83); хотар,.. до дороги 
що пєрєходит от долгого полі до ТрєстЇАна (Бирлад, 1495 
ВО II, 63). 

2. (через що, з чого в що, з чого за що, за що) (переступа¬ 
ти) переходити (3): А зятю моєму и дочці моей и их ді- 
тем и никому не надобе через тот обруб и границу з Ло- 
павшь у мою землю Хренницькую уступати и переходити 
николи (Хріиники, 1472 АрхЮЗР 8/111,3); Жаловала сА 
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пани ВасилєваА Копачєвича на пани Михайловоую Нацє- 
вича, мовєчи, ижь она з ьіменА своєго Зєлви за мост пєрє- 
ходєчи, сєножати косит и попасю пасєт (Лукониця, 1478 
ЛЗ III, 17). 

3. (що) (пересікати) переходити (1): хотар... о(т) двори¬ 
ще, гдє пєрєходит поут поток... та на болото под лис столпь 
(Сучава, 1492 Сові. 3. 162). 
ФОРМИ: інф. переходити (1472 АрхЮЗР 8/ПІ, 3); теп. 

З ос. оди. пєрєходи(т), пєрєходит 3 (1421 Р 96; 1492 Сові. 3. 
162; 1495 ВО II, 63); переходить 1 (1413 Р 83); баж.-ум. 
сп. З ос. одн. ж. аби... переходила (1478 АЗ III, 17); 
дієприсл. одноч. пєрєходєчи (1478 АЗ III, 17). 
Див. ще *П€Р€ИТИ. 
*П€Р€ХРЄСТНЬІИ прикм. (1) перехресний: и дора¬ 

дивши сА есмь тьі(х) старцо(в)... оучини(л) есмь вічную 
границю и закопали по пєрєхрєстньіи путь (б. м. н., 1419 
Р 90). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. пєрєхрєстньіи (1419 Р 90). 
*П€РЄХРЄСТЬ€ с. (2) (місце, де схрещуються дороги, 

стежки) перехрестя (1): та(м) г(с)дрю нашємоу... по ло(в)- 
ко(в)скоу доро(гоу) што идєть ,..ко скоморохо(м) скомо¬ 
роською дорогою по пєрєхрестьє (б. м. н., бл. 1458 Р 167); 
колтовєцкое пєрєхрестьє (1) див. *КОЛ- 

товєцкии. 
ФОРМИ: знах. одн. пєрєхрестьє (1411 Р 79; бл. 1458 Р 

167). 
*П€РЄЦЬ ч. (10) перець: Тег, іезШЬу сНіо как па 

згкоіи... шеіаі, іоі таіеі:’ зіагозіе пазготи гаріаііїі сі^а 
Іипіу регси (Луцьк, 1388 2РЬ 105); А що привєзоут от 
Басараб или от Тоуркох, или перець, или баволноу или 
боуд що, оу Бакові и Романов трьгь... от воза по в златьі 
тоурскьіх (Сучава, 1460 ВО II, 274). 
ФОРМИ: род. одн. регси (1388 2РГ 105); знах. одн. пе¬ 

рець 5 (1408 Сові. II, 630; 1434 Сові. II, 668; 1460 Вй II, 
273, 274); перець 4 (1408 Сові. її, 631; 1456 Сові. її, 788, 
789; 1460 ВО II, 273). 

*ПЄРЄЦЬ див. *ПЄРЄЦТ>. 
! ПЄРЄЧЄНЬЇИ (ПЄРЄДЬРЄЧЄНЬІЙ) диб. *ПЄР€ДЬ- 

РЄЧЄНЬІИ. 
*ПЄР€ЧКИИ ч. (2) (особова назва): а иа то є(ст) віра... 

пана кости (в ориг. коти.— Прим, вид.) пєрєчкиА виетір- 
ника (Нямц, 1443 Сові. II, 120); а на то єсть... в. п. косте 
пєрєчкїА (Коломия, 1448 Сові. II, 306). 
ФОРМИ: род. одн. пєрєчкиА, пєрєчкїА (1443 Сові. II, 

120; 1448 Сові. II, 306). 
*ПЄРЄЧКЇИ див. *ПЄРЄЧКИИ. 
їїЄРЄЧКЇОУ ч., невідм. (2) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... 
ожє прїидоша... оана зімь, и сестри єго... и продали... дві 
села, на пєрєчкїоу (Сучава, 1491 Сові. 3. 156) 

*ПЄРЇЯНЬ ч. (1) (назва потоку в Молдавському кня¬ 
зівстві): хотар... на врьх пот(оком П)єрїяном (Бирлад, 
1495 ВО II, 63). 
ФОРМИ: ор. одн. (П)єрїяном (1495 ВО II, 63). 
*ПЄРЇЯНЬІ мнг (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): хотар... иа конєц нивам Пєрїяном (Бирлад, 1495 
ВО II, 63). 
ФОРМИ: дав. Пєрїяном (1495 ВО II, 63). 
ПЄРФУРИИ ч. (1) (особова назва, цсл. Порфоурии, гр. 

Порф6ріс£) Порфирій, Порфир: Сє азь пєрфурии с(с)нь (!) 
ивановь внукь васьковь кьірьдієвица даль есмь землю 

кудрАвьчицьскую... стму с(с)псу (!) в вікьі (б. м. и., XV ст. 
Р 75—76). 
ФОРМИ: наз. одн. пєрфурии (XV ст. Р 75) 
Див. ще *ПОРФИР€Й. 
ПЄРХОУРОВЩИНА ж. (1) (назва землеволодіння у 

Віленському воєводстві): Я Василєй Волчкович из братомь 
своим Лвомь... вьізнаваєм... штож... продали єсмо... от- 
чизну нашу... на имА землю пустовьскую обариикую. 

котороєж зємли нам перед тьім три службьі бьіли на имА: 
Корєнєвщииа, а Тиховщина, а Пєрхоуровщина, за чотьіри 
копьі грошей литовское монітьі (Ставків, 1491 АЗ І, 96—97). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєрхоуровщина (1491 715 І, 97) 
*РЕР$2УІ числ. (1) (порядковий, співвідносний з чис¬ 

лом один) перший: Рузап... тізіасіа аиїшзіа бшабсіаІоЬо 
бпіа регзгоНо (Ужів, 1421 715 І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. ч. регзгоНо (1421 715 І, 27). 
Див. ще ПЄРВЄИ11ІЇИ, ПЄРВЬІИ 1, *ПЄРВЬШИИ, 

ПРЬВЬІ 1. 
ПЄРЬВЄЙ1 див. ПЄРВЄЙ1. 
ПЕРЬВЕЙ3 див. ПЕРВЕИ3. 
ПЄРЬВЇЄ див. ПЄРВЄЙ1. 
*ПЄРЬСУДЬ див. *П€РЄСУДТ>. 
*ПЕСКОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Піс¬ 

ків: Милостью Божьею, великій князь Швитригайло... 
Чинимь знаменито... Ижь... даемь и дали єсмо... Сенно 
село, данное со всимь, што кь нему слушаеть... вь грани 
Хобовщина оть Шупкова... а огь Пескова Купля (Луцьк, 
1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Пескова (1445 АкЮЗР І, 17). 
ПЕСОЧНОЕ с. (1) (назва урочища у Подільській землі): 

А потомь черезь ричку Ровець повель до урочища Песоч- 
ное (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Песочное (1430 ГВКЛ 8). 
*песчанька ж. (1) (назва річки у Волинській 

землі): я Любарть Кгедеминовичь... записаль есми и даль 
село своє Рожьісче... соборной церкви V Луцку... зь ловьі, 
погонними и осочьньїми... почонь оть Песчаньки бродку... 
до Любецкого мосту (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. Песчаньки (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1—2). 
П€СТ> ч. (2) пес, собака: хто комо у мтри лаєть... а не 

о(т)зовєть... тогдьі имєєть речи солгань яко пєсь (XV ст. 
ВС 29); а бобровникь одинь с конемь и со псомь, а дохода 
ему грошь (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. пєсь (XV ст. ВС 29); ор. одн. псомь 

(п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ПЄТИР ч. (1) (особова назва, герм. Реіег, лат. Реігиз): 

(бьіл) пан Маноил... пан Пєтир Понич (Сучава, 1463 ВО 
І, 74). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєтир (1463 ВО І, 74). 
Див. ще ПЄТРТ)1. 
*ПЕТКА ж. (1) (цсл. пАдь) (невелика ділянка землі) п’ядь: 

не поідемь тамь, бо мьі о томь ведаемь, але своеи петки 
земли пьілнуемо (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: род. одн. петки (1430 ГВКЛ 7). 
петко див. ПЄТЬгСО. 
*ПЕТКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Наместнику бе- 

рестейскому пану Станиславу Петковичу (Вільна, 1498 
АЛРГ 82). 
ФОРМИ: дав. одн. Петковнчу (1498 АЛРГ 82). 
ПЄТРАШ див. ПеТРАШЬ. 
ПЄТРАШЄЦЬ ч. (1) (особова назва, пор. Пєтрь): а тьш 

люди о(т)чичи мои, иа имА микоула... пєтрашєць, опо- 
на(с)(!)... мають ему потому служити ка(к) єсть в той зємли 
обьічаи (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтрашєць (1490 Пам.). 
Див. ще ПЄТРАШКО, ПЄТРАШЬ. 
ПЄТРАШКО, ПетРАШЬКО, ПЬТРАШКО ч. (ІЗ) 

(особова назва, пор. Пєтрь): Ана продала пєтрашкови 
радьціовьскому свою діднину и вотнииу (Перемишль, 
1359 Р 10); А при томь бьіли: Владика Лоуцкий бфрємєи... 
а пань Пєтрашко Мнльский маршалокь зємский (Луцьк, 
1446 715 III, 5); и дал пак Юрїє вистиярник и пак Пьтраш- 
ко и сь их тєшчєю Аноушкою-.. монастирю нашємоу.. 
єдно село (б. м. н., 1470 ВО І, 153); При то(м) били... пе(т)- 
рашко Янушько Писарь (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєтрашко, Пєтрашько, пє(т)рашко, 

Пьтрашко (1446 АЗ III, 5; 1452 АрхЮЗР 8/ГУ,61; 1470 
ВО І, 152, 153; 1495 ВМЗД)\зам. род. оуноуковє Пєтр(аш* 
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к)о и Марі (1495 50 II, 57); род. одн. Петрашка (1445 
АкЮЗР І, 17; 1446 АкЮЗР І, 18; 1472 50 1, 170); дав. одн. 
Петрашку 3 (1445 АкЮЗР І, 17, 18; 1446 АкЮЗР І, 18); 
пєтрашкови 1 (1359 Р 10). 
Див. ще ПЄТРАШЄЦЬ, ПЄТРАШЬ, 
ПЄТРАШКОВИЧЬ, ПЄТРАШЬКОВИЧ ч. (4) (особова 

назва): а при томь бьіли світки: ... пан Банько Петрашь- 
кович, пан Фєдко Бобрьїкович (Луцьк, 1461 АЗ І, 54); 
и мьі пє(р)во сєго вьісьілали та(м) того мєжьі ними смотрі- 
ти, ма(р)шалька нашого... пана станислава пє(т)рашкови- 
ча (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтрашковичь, Пєтрашькович (1461 

АЗ І, 54; 1478 ЗРМ)\ ск. н. п(т) (1495 ВК)\ знах. одн. 
пє(т)рашковича (1495 ВМЗД). 
ПЕТРА ШОВАЯ ж. (3) (особова назва): Жаловала намь 

бояриня Мінского повіту, на имя Аниа Петрашовая, на 
невестку свою Ганку (Троки, 1494 РИБ 560). 
ФОРМИ: наз. одн. Петрашовая (1494 РИБ 560, 561); 

дав. одн. Петрашовой (1494 РИБ 561). 
ПеТРАШЬ, ГіеТРАШЬ, ПЄТРАШ, ПЬТРАШ ч. (21) 

(особова назва, пор. Пєтрь): Купиль пань пєтрашь ді- 
дицтво в аньньї радивоньковоі (Перемишль, 1359 Р 10); 
а на то Азь па(н) пєтрашь староста даль єсмь кундратови 
нашь листь под нАшєю пєчАтью на свідоцтво и на твєр- 
дость (Галич, 1401 Р 66); а оу то(м) сели дєсАть хьіжь 
татарскьі(х), на имА мамаи сь своими дітми и албашь... и 
сьшь станаинь пєтра(ш) (Сучава, 1435—1436 Сові. І, 494); 
А даемь ему, предописанному пану Петрашу Волковьш, 
ловцу, верху нменованое место вічне, непорушьно (Луцьк, 
1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11); а брать его, тоть Пєтрашь, тіжь 
вмерь (Троки, 1494 РИБ 560). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєтрашь 4 (1441 —1443 АЗ III, 2; 

1451 АкЮЗР II, 106; 1452 АкЮЗР І, 21; 1494 РИБ 560); 

пєтрашь, птрашь 8(1359 Р 10; 1401 Р 65, 66; 1404 Р 68; 
1445 СРК); пєтра(ш), пєтраш, Пьтраш 5 (1435—1436 Сові. 
1, 494; 1451 АЗ І, 44; 1458 ВО І, 6; 1463 АЗ І, 56; 1492 
ВО І, 509); род. одн. Петраша (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); 
дав. одн. Петрашу (1447 АрхЮЗР 8/ІІ/, 11; 1494 РИБ 
560); ор. одн. Петрашомь (1494 РИБ 560). 
Див. ще ПЄТРАШЄЦЬ, ПЄТРАШКО. 
ПЄТРАШЬКО див. ПЄТРАШКО. 
ПЄТРАШЬ див. ПЄТРАШЬ. 
ПЄТРАШЬКОВИЧ див. ПЄТРАШКОВИЧЬ. 
ПЄТРЄ ч.у невідм. (4) (особова назва, молд., пор. Пєтроу): 

(Боєрїи а)ноумА: Ходка Крєцовникоул... Петре Єкимо- 
вич (Сучава, 1458 ВО І, 19); И азь господство ми заплатих 
оуси тоти пииізи... племєником их Тоадероу и братоу его 
Петре (Сучава, 1489 ВО І, 376—377). 
Див. ще ПЄТРОУ, ПЄТРЬІ, ПЄТР'Б. 
ПЄТРЄЩЇИ мн. (8) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ті(м) мьі... дали и потвердили єсми емоу... половина 
о(т) петрещи (Сучава, 1452 Сові. !!, 426); мьі Стєфак воє¬ 
вода... знаменито чиним... ожє...дали н потврьдили есми 
им... села... на Зєлєтині Пєтрєщїи... и Опришєщш (Ва- 
слуй, 1495 ВО її, 59). 
ФОРМИ: наз. Пєтрєщїи (1495 ВО II, 59); род. пєтрєіци 

(1452 Сові. II, 426; 1472 Со5^. 5. 87); род. молд. пєтрєщилор, 
Пєтрєщилорь (1472 Сові. 3. 88; 1487 ВО І, 297). 
ПЄТРИКА1 ч. (9) (особова назва, молд., пор. цсл. Пєтрь): 

а на то віра моА юги воєводьі... віра оусіхь боярь мол- 
да(в)ски(х), браеви н братоу его пєтрики и дАтємь ихь 
(б. м. н., 1400 Сові. І, 27); мьі Стефан воєвода... знамени¬ 
то чиним... ожє... пан Пєтрика комис слоужил нам право 
и вірно (Сучава, 1493 ВО її, 21); мьі Гєоргїе архїепископь 
Соучавскьіи... Іон Фроунтєш столник, Пєтрика комис, 
панове рада зємли молдавскои... слюбили есмо и слюбоу- 
єм... паноу Яноу Олбрахтоу... кролєви полскомоу... вьсє 
моцне а нєпороушенно дрьжати и ховати (Гирлов, 1499 
ВО II, 425—426). 

ФОРМИ: наз. одн. Пєтрика (1451 Сові. II, 400; 1493 ВО 
II, 21; 1495 ВАМ 70; 1499 ВО II, 425, 444); зам. дав. одн. 
да єсть... паноу Пєтрика (1493 ВО II, 22); род. одн. Пєтри¬ 
ки 1 (1495 ВО II, 57); Пєтрьїки 1 (1493 ВО II, 6); дав. одн. 
пєтрики (1400 Сові. І, 27). 
Див. ще ПеТРИКЬ, ПЄТРИЦЬ, ПЄТРИЧИКЬ. 
ПЄТРИКА2 ж. (1) (назва села в Молдавському князів¬ 

стві): мьі пєтрь воєво(д)... чинимь знаменито... ожє... дали 
єсми сє(с) ли(ст) нашь сєламь монастирскимь... на имі 
тємишєщи и дворєнищи... н пашко и пєтрика и... са- 
оучєщи (Сучава, 1447 Сові. !!, 288). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтрика (1447 Сові. II, 288). 
ПЄТРИКАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар томоу... сєлоу... из долоу от Пєтрикан... 
чєрєс поле на могилоу (Сучава, 1492 ВО 1, 510). 
ФОРМИ: род. Пєтрикан (1492 ВО І, 510). 
ПЄТРИКОУВЬ ч. (!) (особова назва): Сню книго у писа(л) 

ДАкь мигаль пьіхьінскьї из диакомь иваномь ищи писа(л) 
ноа(и) диаконь... пєтрикоувь (б. м. н., 1492 ЗОЄ). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтрикоувь (1492 ЗОЄ). 
ПЄТРИКЬ, ПЄТРИКЬ ч. (117) (особова назва, пор. 

Пєтрь): а на то є(ст)... віра пана пєтрика постєлника (Су¬ 
чава, 1452 Сові. її, 410); тім ми... дали и потвердили єсмьі 
єго правою отнина, село на имі воииєщїи... що коупил... 
от пєтрика (Сучава, 1460 Сові. 3. 41); а на то е(ст) велика 
марторїа са(м) г(сд)во ми... стєфа(н) воєво(д)а... и наши 
боАрьі... па(н) петри(к) Акимови(ч)... па(н) илі хуру коми(с) 
(Васлуй, 1474 РГС)\ А на то єсть... в. п. Пєтрика комиса 
(Ясси, 1500 ВО П, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєтрнкь, Пєтрикь, Пєтрик(ь), пєт- 

ри(к) (1460 ВО І, 41; 1461 ВО І, 45; 1462 ВО І, 52, 56; 1463 
ВО І, 74; 1466 ВО І, 115; 1467 ВО І, 123; 1470 ВО І, 151; 
1472 ВО І, 172; 1474 РГС)\ род. одн. пєтрика, Пєтрїка, 
(пє)трнка, пє(т)рика, Пєт(р>ика (1452 Сові. II, 410; 1453 
0/к«/Ь 503; 1454 Сові. її, 501; 1455 Сові. її, 526; 1458 ВО 
1, 20; 1459 ВО І, 28; 1460 ОІР>«А» 515; 1466 ВО І, 106; 
1473 ШКН 165; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.). 
Див. ще ПЄТРИКА1, ПЄТРИЦЬ, ПЄТРИЧИКЬ. 
ПЄТРИ ЛЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тімь мьі... дали и потврьдили єсми имь... села... иа 
имА пожєрєщи и пєтрилєщи (Сучава, 1443 Сові. її, 179); 
Ино мьі вьідівшє их доброую волю... а мьі такождерє и от 
нас есмо єи дали и (по)твьрдили... тотоу прАдрєченоую 
чєтвьртоую част село от Пєтрилєщь (Сучава, 1494 ВО II, 
32). 
ФОРМИ: наз. пєтрилєщи (1443 Сові. II, 179)\род. Пєт¬ 

рилєщь (1494 ВО II, 32). 
*ПЄТРИЛОВЬ прикм. (1) О с е л н щ е пєтрило- 

в о див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. пєтрилово (1448 Сові. II, 355). 
ПЄТРИМАНЬ, ПЄТРИМАН ч. (7) (особова назва, молд., 

пор. Пєтрь): И оуставшє наши слоуги пан Поурєчє спьтар 
и брат єго Иваико Толочко... Пєтриман... та заплатили 

оуси тоти ри злат оу роуки Станчюлоу Стьростєскоул (Су¬ 
чава, 1491 ВО І, 458); мьі Стєфаи воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ожє ... Жоурка Пинтєчє и брат єго Пєтримань... 
жаловали єсмьі их особною нашєю милостїю (Сучава, 
1495 ВО її, 248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєтримань, Пєтриман (1491 ВО 1, 

451; 458, 459; 1495 ВО II, 248); зам. дав. слоугам нашим... 
Иванкоу Толочко... и Пєтриман (1491 ВО І, 458); род. 
одн. Пєтримана (1491 ВО І, 459); дав. одн. Пєтриманоу 
(1491 ВО І, 451). 
ПЄТРИЦЬ ч. (І) (особова назва, молд., пор. Пєтрь): 

Тімь мьі видівши єго правою и вірною слоужбою до 
на(с)... дали єсмьі ємоу... єдно село на тамаші гдє бьіль 
пєтриць (Сучава, 1433 Сові. І, 353). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтриць (1433 Сові. І, 353). 
Див. ще ПЄТРИКА1, ПЄТРИКЬ, ПЄТРИЧИКЬ 
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ПЄТРИЧИКЬ ч. (І) (особова назва, молд., пор. Пєтрь): 
а на то єст велика марторіа... бояр наши, пан станчоул... 
пан пєтричикь... и инї слугї наши м(олд)авскии (Васлуй, 
1472 Сові. 5. 88). 
Форми: наз. одн. пєтричикь (3472 Сові. 8. 88). 
Див. ще ПЄТРИКА1, ПЄТРИКЬ, ПЄТРИЦЬ. 
ПЄТРИШОРЬ ч. (3) (особова назва, молдпор. Пєтрь): 

тімь ми... дали єсми ємоу... село гдє пєтришорь сиди(л) 
(Сучава, 1437 Сові. І, 541); а хотарници бьіли пань мнн- 
зу(л) и пєтришорь (Сучава, 1446 ПГСПМР). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтришорь (1437 Сові. І, 541; 3443 

Сові. II, 120; 1446 ПГСПМР). 
*ПЄТРІКЬ див. ПЄТРИКЬ. 
*П€ТРКОВЬ ч. (1 )(назва міста у Польщі, пор. Ріоігкб\\г): 

писа(н) вь пєт(р)ковє (Петрків, 1489 АМВ). 
ФОРМИ: місц. одн. вь пєт(р)ковє (1489 АМВ). 
ПЄТРО див. ПЄТРЬ1. 
ПЄТРОВ1 див. ПЄТРОВЬ. 
ПЄТРОВ3 ч. (1) (особова назва): А при том бьіли люди 

добрьіи: Пан Михайло Олександрович Загоровскии, а 
пан Сємєн Петров (Хвалимичі, 1475 А8 III, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. Петров (1475 А8 III, 14). 
ПЄТРОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): мьі кнА(з) двдь 

дмитриєви(ч)... павєль пєтрови(ч)... чинимьі знамєни(т)... 
како кєдьі... кнА(з) вєлєбньш дмитрии инімь именє(м) 
корибу(т)... голдованиє... володиславу... королеви поль- 
скому... слюби(л) а мьі... ислюбуємьі за нєго и за єго діти 
(Лучиця, 1388 Р 38—39); А писаль Ивашко Петровичь, 
писарь кнегини Ивановое Кобрьшское веодорьі (Кобринь, 
1401 АкВАК Ш, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. Петровичь, пєтрови(ч) (1388 Р 38; 

1401 АкВАК III, 2). 
ПЄТРОВСКИИ1 ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьіли 

добрии пєтро судиА пєрємнскии... гпицко дробьішєви(ч)... 
стахни(к) пєтровскии (б. м. н., 1419 Р 91). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтровскии (1419 Р 91). 
*ПЕТРОВСКИИ2 прикм. (1) (який стосується церкви 

св. Петра): Я, княгини Семеновая, Ульяна Кобрьінская... 
жаловали есьмо и дали слузі нашому на имя ІудЬ... цер- 
ковь святьіхь апостоль Петра и Павла, зо всими доходьі 
и сь приходні... како же бьіло передь тьімь... при старомь 
попі Петровскомь, на йме Исаці (Кобринь, 1465 АкВАК 
III, 4). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. при... Петровскомь (1465 АкВАК 

III, 4). 
*ПЕТРОВЩИНА ж. (2) (назва лану у Волинській 

землі): И мьі... тьіе есмо два слідьі, Мишковщину и Петров- 
щину, Ганци есмо присудили (Троки, 1494 РИБ 560— 
561). 
ФОРМИ: род. одн. Петровщиньї (1494 РИБ 560); знак, 

одн. Петровщину (1494 РИБ 560). 

ПЄТРОВЬ, ПЄТРОВ прикм. (11): А ивашко, снь пєтровь, 
діди(ч) валаски, и па(н) вилчА поручАємь и вьіручили 
есмо оу нашєго господар А, оу вєлєбного кролА пол(с) ко¬ 
го, романа (Берестя, 1400 Сові. II, 617); а на то є(ст) ві¬ 
ра... сна г(сд)ва ми пєтрова (Сучава, 1429 Сові. І, 258); 
тім (зіс.— Прим, вид.) мьі...дали и потврьдили єсми ему 
села, на имі бєцєщи... и... чА(с)ти щєфулова и пєтрова 
(Сучава, 1455 Сові. II, 549); мьі Стєфан воєвода... знамени¬ 
то чиним... ож(є) прїидє прід нами... Пьтроу Грьбовьц 
нєпот Петров... и продал.. полоувина (1) село (Васлуй, 
1495 ВБ II, 40); 
пєтровь день (2) (назва церковного свята, та¬ 

кож календарна дата) день святого Петра, Петра: П(и)- 
сан в Луцку, в понеділок опослє Пєтрова днА (Луцьк, 
1396 А5 І, 20); пи(с) оу со(ч)ві на пєтровь день (Сучава, 
1432 Сові. І, 343). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пєтровь, Петров, пєтро(в) (1400 

Сові. II, 617; 1495 БО II, 40; ЗСІМ рі. 1); род. одн. ч. 

Пєтрова (1396 А8 І, 20); знах. одн. ч. пєтровь (1432 Сові. 
I, 343); наз. одн. ж. пєтрова (1429 Сові. І, 258; 1429—1430 
ВАМ 25; 1431 Сові. І, 315; 1455 Сові. II, 549); знах. 
одн. ж. пєтрову (1429 Сові. І, 242); зам. ор. одн. с волею... 
Петрову 1 (1411 Сові. І, 95). 
Пор. ПЄТРЬ1. 
ПЄТРО У, ПЬТРОУ ч., невід м. (35) (особова назва, молд., 

пор. Пєтрь): мьі илїа воєвода... чини(м) (знамєн)ито... 
ожє тотьі... оана рошка граматикь и брать єго кожі 
пьтру служили намь право и вірно (Васлуй, 1439 Сові. 
II, 51); а на то є(ст) марто(р)їа г(сд)во ми стєфа(н) воєво¬ 
да и панове наши па(н) дума браєви(ч)... па(н) пєтру 
пони(ч) (Сучава, 1466 519); мьі стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ож(є) прїидє прід нами... слоуг(а) 
наше Пьтроу Грьбовьц... и продал... полоувина (!) село 
(Васлуй, 1495 ВИ II, 40). 
див. ще нЄір ь1. 
ПЕТРУГЬ ч. (6) (особова назва, пор. Пєтрь): Жаловаль 

намь Михайло Петругь на Богдана Сопіжича, рекучи: 
увязаль ся вь люди мои отчиннни тими рази безь кождого 
права (б. м. н.. 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. Петругь (1498 АЛМ 169); дав. одн. 

Петругу (1498 АЛМ 169); знах. одн. Петруга (1498 АЛМ 
169). 
ПЄТРОУША ч. (3) (особова назва, пор. Пєтрь): И ми 

имь... на имя Йвану, а Гаврилу, а Петруши... тие корчь- 
мн Вруцькіе продали (Радомль, 1487 РИБ 227—228); 
и тими рази тнє мєщанє вроуцькиє... на (и)мА ивань а 
Гаврило а пєтроуша а ходо(р)... просили нась абьіхмо єщо 
имь тнє ко(р)чмн на колико годо(в) продали (Краків, 
1489 АКВ). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтроуша (1489 АКВ)\ дав. одн. Пе¬ 

труши, пєтроуши (1487 РИБ 228; 1489 АКВ). 
Див. ще ПЄТРУШКО. 
ПЕТРУШКО ч. (4) (особова назва, пор. Пєтрь): Петруш¬ 

ку Скипоревичу волость Утешковь на сесь годь (б. м. н., 
1482—1491 АкЮЗР 7/II, 9); А при томь била дочка моА 
кн(А)г(и)нА МарА СємєноваА РовєнскаА, а... пан Петруш¬ 
ко Му шати ч (Ровно, 1488 АЗ І, 142); А при томь бьіль 
пань Петрушко Мушатичь (Луцьк, 1495 АЛМ 89). 
ФОРМИ: наз. одн. Петрушко (1488 АЗ І, 142; 1490 АЗ 

І, 92; 1495 АЛМ 89); дав. одн. Петрушку (1482—1491 
АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
Див. ще ПЄТРОУША. 
ПЄТРЬ1, ПЄТРЬ, П'ЙТРЬ, ПЬТРЬ, ПЄТРО ч. (544) 

(особова назва, пор. Пєтрь, гр. Пєтро?) Петро: и на то свід- 
ци пань дмитрь пань пєтрь (Казимир, 1349 Р 4); Влоди- 
славу... кролю польскому... оусє сєрд(є)ч(н)є покланАниє 
о(т) пєтра воєво(д) молдавьского (Сучава, 1388 ЗБ 678); 
пак ли би хто хотіль тнє имінья подь пано(м) пєтро(м) 
взАти... тогдн пєрвіє имаєть пану пєтру... дати четьіри 
ста ко(п) широкихь грошей (Луцьк, 1438 Р 138); ми Стє¬ 
фан воєвода... знамєнїто чиним... ожє тот истьінньїи нашь 
вірньїи боярин пан Пєтрь Чорьнни слоужил нам право и 
вирно (Сучава, 1462 ЯО І, 63); А кто би хотіль тоє пороу- 
шити, таковни да єст прокліть от господа бога... и от ... 
апостоль Пєтра и Павла (Гирлов, 1499 ВО II, 163); 

с в А т н и пєтрь (і) див. СВАТ БІЙ І. 

ФОРМИ: наз. одн. Пєтрь, пєтрь, Пєтрь, птрь, пє(т)рь, 
Пєт(рь>, Пьтрь 168 (1349 Р 4; 1361 АСІ 6; 1366 Р 12; 1393 
Сові. І, ІЗ; 1404 Сові. II, 625; 1415 Р 87; 1426 Сові. І, 182; 
1437 АЗ І, 34; 1472 БО І, 177; 1498 АЛМ і т. ін.); пєтро 2 
(1419 Р 91; 1456 9СФ)\ пітрь 1 (1370 Р 18); род. одн. Петра, 
пєтра, пє(т)ра, Пьтра, пьтра 306 (1388 З Б; 1400 Сові. І, 
37; 1412 ОІР«іА» 440; 1429 Сові. І, 267; 1438 ОВАс 27; 
1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1455 Сові. II, 540; 1464 
ОІК«А» 517; 1481 ВО І, 257; 1499 ВО II, 147 і т. ін.); пит- 
ра 1 (1459 Сові. 3. 22); літра 1 (1394 Р 54); зам. наз. дал 
и(х)... пєтра воєвода 1 (1451 Сові. II, 400); дав. одн. Петру, 
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петру, Пьтроу, Пєтрл 57 (1414 Созі. І, 111; 1429 Собі, і, 
248; 1433 Р 124; 1438 Р 138; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 
13; 1451 ЗНТШ XI, 40; 1464 0/£«Л» 517; 1473 БО І, 187; 
1488 РИБ 424; 1498 АЛМ 163 і т. ін,); Петрови 2 (1411 

439; 1429 Созі. І, 242); знак. ода. Петра (1431 Р 
77; 1436 Созі, І, 468; 1482 АЗ І, 80; 1495 РИБ 602; 1497 
АЗ І, 112; XV ст. ВС 19, 23; 1498 АЛМ 163); ор. одн. пєт- 
ром-ь, пєтромь, петро(м) (1366 Р 12; 1436 Созі. І, 444; 1438 
Р 138; 1467 СП № 13; 1496 БО II, 401); місц. одн. по пєтрі 
(1428 Р 111). 
Див. ще ПЄТРОУ, РїОТК. 
ПЄТРЬ2 ч. (\) (назва села у Молдавському князівстві): тімь 

ми... дали єсми ємоу... осємь сель на имА... пєтрь на ко¬ 
билі и онєщи и кьітєщїи и виришєщїи и сєлєвєстрінїи и на 
жоуба и на лоубані срьбїи и лиєщи (Сучава, І436С05?. І, 488). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєтрь (1436 Созі. І, 488). 
ПЄТРЬІ ч. (1) (особова назва, молд., пор. Пєтрь): писа 

пєтри арданкоуви(ч) (б. м. н., 1458513). 
ФОРМИ: наз. одн. пєтрм (1458 513). 
Див. ще ПЄТРЄ, ПЄТРОУ, ПЄТР'Б. 
*ПЄТРЬІКА див. ПЄТРИ КА1. 
ПЄТРЬ див. ПЄТРЬ1. 
ПЄТРІї, ПЄТРА ч. (25) (особова назва, молд., пор. Пєтрь): 

(ми) рома(н) воєво(д)а... чини(м) знаменито... ажє то(т) 
вірний нашь слоуга, пань пєтрА, томи(н) снь... служить 
на(м) вірою и правдою (Сучава, 1448 II, 299—300); 

а пак у злат татарскьіх заплатах оу роуки Мьрини... и... 
Илкьі... и племєником их Гидїоноу и братоу его Пєтри 
(Гирлов, 1499 ВИ II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєтрі, Пєтрм (1448 Созі. II, 300; 

1469 ВО І, 134; 1473 БИ І, 186; 1491 Вй І, 456; 1493 Бй 
II, 18; 1499 БО II, 153); род. одн. Петри 8 (1453 Созі. II, 
494; 1459 БО І, 28; 1482 БО І, 266; 1483 БО І, 270, 273, 
275; XV ст. НРРГ; 1484 БО І, 286); пєтрм 1 (1455 Созі. 
II, 550); дав. одн. пєтри 9 (1491 БО І, 456; 1495 БО II 76; 
Созі. 8. 193, 194; 1499 БО II, 154); Петри 1 (1493 БО II, 19). 
Див. ще ПЄТРЄ, ПЄТРОУ, ПЄТРЬІ 
ПЄТЬКО, ПЄТКО ч. (7) (особова назва, пор. Пєтрь): 

о(т) містичовь короткий павєль... пєтько бруновичь шю- 
люрь (Львів, 1368 Р 16); а тии люди о(т)чичи мои, на имА 
микоула... пє(т)ко мають ему потому служити ка(к) єсть 
в той зємли обьічаи (Луцьк, 1490 Пам.)\ В Берестьи войть 
володимирский Луд... а Пєтько личбу делали з мита воло- 
димерского (Берестя, 1496 АЛРГ 78) *. 
ФОРМИ: наз.одн. Пєтько, пєтько, Пєтко, пє(т)ко (1368 Р 16; 

1490 Пам.\ 1495 РИБ 602; 1496 АЛРГ 78); дав. одн. Петку 
(1495 РИБ 602). 

! ПЄЧА (ПЄЧАТБ) див. ПЄЧАТЬ*. 
*ПЄЧАЛОВАТИ СА дієсл. недок. (1) (чим) турбуватися, 

піклуватися (про що): а ему пєчаловат(и) сА душею моєю 
и жєньї моєі душею (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: інф. печаловат(и) см (1385 Р 28). 
ПЄЧАЛОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня- 

вівстві): тімь ми видівши его правою и вірною слоужбою 
до на(с)... дали єсми ємоу... села єго... на имі ... село пє- 
чаловци и село оугриновци (Сучава, 1437 Созі. І, 541). 
ФОРМИ: наз. пєчаловци (1437 Созі. І, 541). 
*ПЄЧАЛОВЬ ч. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тімь мьі... дали єсми емоу... оу пєчалова село 
пєчаловци (Сучава, 1437 Созі. І, 541). 
ФОРМИ: род. одн. пєчалова (1437 Созі. ї, 541). 
*ПЄЧАЛЬ ж. (1) печаль, журба: а коли котории тор¬ 

говець поидєть торговать ис тору н А через берести є до 
лучьска без печали будтє (б. м. н., 1341 Р 2). 
ФОРМИ: род. одн. печали (1341 Р 2). 
ПЄЧАТ^дш^ ПЄЧАТЬ1. 
*гіЄЧАіАії дієсл. недок. (і) (підтверджувати зміст 

документа) ставити печатку: Ижє снвє со оци соу(т) одно(г) 
права прото оуставлєнїє чинїмь гді єсть имь потрєбїзна 

жєбьі оцєвою пєча(т)ю пєчатотї (!) а иньшєє своєя не мєлї 
анї смєлї имє(т)и (XV ст. БС 11 зв.). 
ФОРМИ: інф. 1 пєчатотї (XV ст. БС 11 зв.). 
! ПЄЧАТОТЇ див. *ПЄЧАТАТЇ. 
*ПЄЧАТЬ див. ПЄЧАТЬ1. 

ПЄЧАТЬ1, ПЄЧАТ, ПЄЧАТЬ, ПЄЧАТ ж. (883) І. (не¬ 
великий металевий або кам’яний предмет з вирізаним 
на ньому знаком для відбивання на воску, свинці і под. з 
метою підтвердження змісту документа) печатка, печать 

(80): а на то єсм(ь) приложиль свою печать и оць мои вл(д)- 
ка лучьскьш арсєнии (б. м. н., 1366 Р 14); Я, кнегини Ива- 
новая Семеновича Кобринская ©едора, для потверженья 
сего нашого листу и нашихь сихь записей, приложила 
есьми на то печать свою (Кобринь, 1401 АкБАЬ( III, 2); 
и веліли єсми нашєм(оу) слоузі вірном(оу) дїєнисоу писа¬ 
ти и пє(ча)ть поставити к сєм(оу) листоу (Сучава, 1437 
Созі. І, 520); а не мела єсми своєи пєчати; и я єсми просила 
тьіх панов, што оу сєм моєм листу стоАт, аби длА потвєр- 
жєньА сего моєго листа пєчати свои п рил ожили к сєму 
моєму листу И вони пєчати свои приложили к сєму моє¬ 
му листу (Острог, 1481 А8 І, 77—78); снь прї животі оца 

своє(г) нє имаєть пєча(ти) оцви пожїва(т) Ижє снвє со оци 
соу(т) одно(г) права прото оуставлєнїє чинїмь гді єсть 

имь потрєбїзна жєби оцєвою пєча(т)ю пєчатотї(!) (XV ст. 
БС 11 зв.); а про ліпшюю твєрдость я макси(м) би(л) чо- 
ло(м) п(н)оу воитоу и боурмистро(м) и пАдца(м) штобьі 
и(х) мл(с)ть приложи(ли) пєча(т) містицкоую к сємоу ли¬ 
сту (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 

2. (відбиток цього знака, зроблений на воску, свинці і 
под. і прикріплений шнуром до документа замість підпису) 
печать (782): а на потвєржєньє тьім дідинам, дали єсмо 
твєрдост нашу пєчат привісили вєлебного королювства на- 
шєго (Судомир, 1361 АОХ 6); а на то свідоцтво завісиль 
свою пєчАть а пань михаило свою пєчАть (Львів, 1386 Р 
33); на то все послали есмо сєи нашь Арликь и с нашєю 
пєчатью золотою абьі то кріпко било (б. м. н., 1392—1393 
РФБ 171); а на то дали єсмьі свои листь и нашю печать 
привісили (Коломия, 1398 Р 57); а на болілеє потвєржє- 
нїє томоу вьсємоу вьішєписанномоу, веліли єсмьі слоузі 
нашємоу вірномоу диєнисоу логофєтоу писати и печать 
привєзати к сємоу листоу (Сучава, 1439 Созі. II, 62); єсли 
бьіхоум тихь то Сад-Ахматовичюв ис ьіньши темники и 
оуланьї нє видали, тогди нам корол его милость нє имаєть 
ни в чюм винен бити, и можєть нам своих записоув нє дер¬ 
жати, которьш имам под королевскою завишєною печатю 
(Сучава, 1462 БЛ II, 293); И онь того листа передь нами не 
положиль, а вказьіваль его подскарбему нашому дворйо¬ 
му, наместнику Утеньскому, пану Литавору а писару на¬ 
шому ©едьку, и они того листа осмотрели и познали, ижь 
то листь Оальшивьій, печать кь нему прилеплена оть 
иньшого листа (Краків, 1489 РИБ 431); и мьі тих Цєцє- 
невских питали, ОндріА Німцєвича, а Баска Игнатовича: 
єстли ваша печать оу того привилА?... и потом тьіи Цєцє- 
нєвскии сами сА к своєи пєчати признали, штож их пєчат 
єсть в того листу (Луцьк, 1491 А8 І, 94); А на болшоу 
кріпост(ь) и потврьждєнїє вьсємоу вьішєписан(ь)номоу, 
веліли єсми нашємоу вірномоу паноу Тьоу(тоулов)и 
логофєтоу завісити нашоу печать к сємоу листоу нашємоу 
(Сучава, 1500 Я А 261); 
печать завєсистая (1) висяча печатка: на 

то жь дали єсмьі грамот(о)у и под нашєю пєчатью завєси(с)- 
тою ... оу суботу по михаиловє дни на завьтриє (б. м. н., 
1387 СП № 12); великая печать (4), печать 
великая (6) див. ВЄЛИКИЙ1 3; д а т и пєчати 
(1) див. ДАТИ 7; м а л а я печать (1) див. */пАЛЬій 4. 

3. письмовий документ, скріплений печаттю (8): а кто 
имєть купити скоть или барани, у бакові, либо у романо- 
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ві у торгу, либо у бани, либо на німци, либо у иньїхь тор- 
гохь нашихь, нє надобі нигді мито дати, нижь тамь гді 
купиль и возмєть печать оть митника (Сучава, 1408 Сові. 
II, 632); а там вьзмєт пєчат та приидєт слободно до Сочавьі, 
та даст головноє мьіто оу Соучаві от гривноу по г гроши, 
а от воза риби не брати (Сучава, 1460 БО її, 275). 
ФОРМИ: паз. одн. печать, пєчат, п(ечать), пє<чат>ь, 

<пє)чать 77 (1366 Р 12; 1398 СЕУ 56; 1411 Р 80; 1457 БО 
її, 258; 1462 БО її, 285; 1470 БО її, 310; 1476 БО її, 337; 
1480 БО І, 242; 1491 А5 І, 94; 1500 БО II, 176 і т. ін.); 
пєчмть, пєЧ/ат, пєЧ/а(т) 3 (1386 СЕУ 9, 10; 1400 Сові. II, 
619); пича(т) і (1436 Сові. її, 698); ск. н. пть 1 (1420 СЕУ 
489); род. одн. пєчати, пєча(ти) 6 (1459 Р 172; 1481 А5 І, 
77; 1484 ЯМ; XV ст. ВС 5 зв., П зв.; 1491 АЗ І, 94); зам. 
ор. одн. поуд нашєи пєчати 2 (1446 Сові. її, 251; 1454 Сові. 
II, 517); дав. одн. пєчати 1 (1491 А5 І, 94); знах. одн. пе¬ 
чать, печать, пєчат, пєча(т), ресгаГ, ресгаІН, (пє)чать, 
ресгаі, (п)єчать, печа(ть), (пєч)ать, (пє)чать, пєч(а)ть, 
пєча(т), пєча(т)ь, пєчат(ь), пє(ч)ть, (пє)ча(т) 619 (1361 
АСІ 6; 1375 Р 20; 1388 Р 41; 1396 АЗ І, 20; 1411 Сові. І, 
85; 1426 ВАМ 22; 1440—1492 АкЮЗР 11, 106; 1462 БО 
I, 64; 1487 БО І, 305; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); пєч/ать, пє- 

ч*(т) 18 (1386 Р 31; 1393 Р 51; 1395 Сові. II, 612; 1399 Р 
59; 1400 Сові. II, 619; 1407 Р 72; 1414 Р 85; 1432 Сові. І, 
338; 1436£>/Д«А» 469; 1459 Р 174 і т. ін.); пичать, пича(т) 
2 (1483 БО І, 270; 1490 ОС 149); ріесгеПі 1 (1407 АрхЮЗР 
8/1, 4); пєча 1 (1466 0//?«Л» 519); пє(ч)ть, пє(чт)2(1449 
Сові. II, 386; 1456 ГПХМ); ор.одн. пєчатью, пьчатью, пє- 
чатю, печа(т)ю 23 (1387 СП № 12; 1389 РЕА І, 27; 1392— 
1393 РФВ 171; 1409 Р 74; 1415 Сові. І, 122; 1424 Р 106; 
1456—1481 Р 164; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1496 БО II, 407; 
1498 АЛМ 163 і т. ін.); пєчмтьк>2 (1401 Р 66; 1433—1443 
АРМ); печетью 1 (1489 РИБ 432); печатию, пєчатію 4 
(1388 /?5 678; 1401 ДІЯ; 1495 АЛМ 89; 1499 БО II, 426); 
пєчатею 1 (1457 БО І, 4); пєча(т) 1 (1498 ЧІАФ); наз. мн. 
пєчати 8 (1411 Р 80; 1433 Р 123; 1434 Сові. II, 666; 1436 
Сові. її, 702; 1456 ЗСФ; 1491 АЗ І, 94; 1496 50 II, 402); 
печяти 1 (1454 Р 163); род. мн. печатей (1491 А5 І, 94); 
дав. мн. печатями (1475 Д5 І, 72); знах. мн. пєчати, пє- 
ча(ти), ресгаіі, ріесгаїНу, ресгаіу, пєчат(и), пєча(ти) 92 
П352 Р 7: 1388 Р 39: 1393 Сові. II. 608: 1404 Сові. II. 625; 
1419 Р 91; 1435 Сові. II, 689; 1449 АЛМ 8; 1466 Д5 І, 63; 
1487 А5 І, 86; 1499 ЗО II, 426 і т. ін.); пєчати 5 (1395 
Сові. II, 610, 613; 1400 Сові. II, 618; 1404 Р 70; 1421 Сові. І, 
143); пічати 2 (1492 А5 III, 24; 2-а пол. XV ст. СПС); піч/а- 

ти 1(1388 Р 42); ор. мн. пєчатьми, пєчатми, пєча(т)ми 7 (1435 
Сові. II, 679, 682; 1463 АЗ І, 56; 1475 .45 І, 70; 1478 45 III, 
17; 1496 ЗО II, 407; ОПСВБ 62); печатами 1 (1404 ГМ). 
Див. ще «ПЄЧАТЬ2. 
*П8ЧАТЬ2 ч (8) (відбиток знака, зроблений на воску, 

свинці і под. і прикріплений шнуром до документа замість 
підпису для підтвердження його змісту) печать: а на болшеє 
потвєржєнїє веліли єсми нашємоу вірномоу паноу дїи- 
нисоу логобєтоу пис(а)ти и печать нашь привісити к сє- 
моу нашємоу листоу (Сучава, 1437 Сові. І, 536); а на болшїє 
кріпость... веліли єсми... томі логофєтоу, писати и пєчат 
наш и пєчати бояр наших привісити к сємоу нашємоу ли¬ 
стоу (Васлуй, 1472 Сові. 3. 88). 
ФОРМИ: знах. одн. печать, печать, пєчат, пєча(т) (1437 

Со5/. І, 536, 542; 1443 ВАМ 42; 1453 Сові. II, 446; 1458 БО 
II, 263; Сові. II, 815; 1470 БО І, 148; 1472 С05Л 5. 88). 
Див ще ПЄЧАТЬ1 2. 
*ПЄЧ8НЧЬІНТ> ч. (1) (особова назва): а подлі то(г) 

дворища дві дворищні штожь оць єго коупиль оустаршцьі- 
чєвь на имА пєчєнчьіна дворище (Луцьк. 1451 ДГШХ). 
ФОРМИ: род. одн. пєчєнчмна (1451 ДГШХ) 
«ПЄЧЄН'ЙЖЄЦ'Ь ч. (1) (назва лісу у Подільській землі): 

Надаю... Городище Тимоло(в) из лісо(м)ь Гнилє(ц)ки(м)ь 
Томиловомь Пєчєні(ж)цо(м)ь... И и(н)шими Лєсами (При¬ 
луки, 1459 Р 171). 

ФОРМИ: ор. одн. Пєчєні(ж)цо(м)ь (1459 Р 171). 
«ПЄЧЄРА ж■ (1) печера: Се азь... ан(д)рє(и) владими- 

рови(ч)... сь своєю жєною... поклонихом сА оца своє(г) 

гробоу... и всіхь стихь старцєвь гробо(м) вь печері (Київ, 
1446 Р 154). 
ФОРМИ: місц. одн. вь печері (1446 Р 154). 
ПЄЧЄРСКИИ, ПЄЧЄРСКЬІИ, ПЄЧ'БРЄСКИИ прикм. 

(35) (який має відношення до Печорського монастиря) 
печерський: А при томь бьіль попо печірєскии пєтрь (Пе¬ 
ремишль, 1359 Р 10); А при том бьіли свєтки наша рада: 
архимандрить пєчєрский Аврамей, а кнАз Йван ПутАта 
(Київ, 1437 А5 І, 34); из... харьковщиньї пА(т)дєсА(т) 
грошей на пєчєрьскии домь (б. м. н., бл. 1458 Р 167); осно¬ 
вана бьіс црквь прстна бдца печрскаа на старом основаній 
(Київ, бл. 1470 ОБРН 129); а при томь бьіли старий пє(ч)р- 
скиє полатни(к) пє(ч)рскьі Васья(н) коувА(з) а ключни(к) 
пє(ч)ркьі андрони(к) а оуставни(к) пє(ч)рскьі лаврєнтєи 
(б. м. н., 1498 ЧІАФ); 
монастьірь Пєчєрскии (8), Пєчерскии 

м о н а с т н р ь (7) див. МОНАСТИРЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пєчєрский, пєчє(р)скїи 4 (1437 А5 

І, 34; 1481 ГПМ); пєчєрскии 1 (1446 Р 154); пє(ч)рски, 
пє(ч)рки 3 (1498 ЧІАФ); печірєскии 1 (1359 Р 10); род. 
одн. ч. Печерского, пєчє(р)ского 4 (1398 ДГПМ; 1481 ГПМ; 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28; 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); пє- 
(ч)єрска(г) 1 (1498 ЧІАФ); дав. одн. ч. Печерскому, пєчєр- 
скомоу, пєчє(р)ско(м) (1398 ДГПМ; 1481 ГПМ; 1498 
ЧІАФ); знах. одн. ч. пєчєрьскии, пєчє(р)скїи (бл. 1458 Р 
167; 1481 ГПМ); ор. одн. ч. пєчє(р)скимь, пєчєрьски(м) 
2 (1459 Р 174; 1481 ГПМ); пєчєрски(м) 1 (1446 Р 154); 
місц. одн. ч. вь(у) Пєчєрскомь, пєчєрьско(м) (1398 ДГПМ; 
1446 Р 155); наз. одн. ж. печрскаа (бл. 1470 ОБРН 129); 
род. одн. ж. пєчє(р)скоє 1 (1481 ГПМ); пє(ч)рскиє 1 (1498 
ЧІАФ); род. мн. Печерскихь 1 (1398 ДГПМ); пєчєрьски(х) 
1 (1446 Р 154); дав. мн. пєчє(р)скимь 1 (1481 ГПМ); пє- 
чєрьски(м) 1 (1446 Р 154). 

*П6ЧЄРСКШ див. ПЄЧЄРСКИИ. 
«ПЄЧЄРСКЬІ див. ПЄЧЄРСКИИ. 
ПЄЧЄРСКЬІИ див. ПЄЧЄРСКИИ. 
«ПЄЧЄРЬСКИИ див. ПЄЧЄРСКИИ. 
*ПЄЧЄРЬСКЬІИ див. ПЄЧЄРСКИИ. 
«РІЕС2ЕТН див. ПЄЧАТЬ1 
*пєчєтьа«в пєчать1. 

*ПЕЧИЩАВЬІИ ч. (1) (особова назва): Пишеть ко¬ 
роль... аби Петругь не вступальсявь тьіи люди, на имя 
вь Езьікеича зь дітьми... а вь Чермака зь братею и зь 
дітьми Печищавихь (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: род. мн. Печищавихь (1498 АЛМ 169). 
«ПЄЧЬ ж. (1) Ок а м енная пєчь див. КАМЄНИ. 
ФОРМИ: дав. одн. печи (1478 А5 III, 17). 
ПЄЧ'ВРЄСКИИ див. ПЄЧЄРСКИИ. 
*ПЕЧЯТЬ див. ПЄЧАТЬ1 
ПЄЧАТ див. ПЄЧАТЬ1. 
ПЄЧАТЬ див. ПЄЧАТЬ1 
«ПЄЩАНЬІИ БРОДЬ ч. (1) (назва села у Волинській 

землі): Я єщє будучи в добром здоровю... дала єсми єму... 
имєнє... ограничоноє... гостинцомь до Пєщаного-Броду 
по ТрєстАнку по Чортов-Ставок (Ровно, 1488 А5 І, 241— 
242). 
ФОРМИ: род. одн. Пєщаного Броду (1488 А5 І. 242). 
ІПЗЧАТЬА (ИЗЧАТЬА) див *ИЗЧАТЬЄ. 
«ПИВНИЦА ж. (3) підвал, льох, пивниця: Жаловаль 

намь... Есько Рабеевичь на дядьковича своего... такимь 
обичаемь: отець дей мой Рабей сховаль бьіль тисячу золо- 
тьіхь Вгорскихь вь пивницьі, а вь тую пивницу хоживаль 
дядько мой Симьха и сьінь его... а и ключи оть тое пивници 
бьіли вь нихь, и потомь тьіи золотьш вь нась згинули (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 431). 
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ФОРМИ: род. одн. пивницьі (1489 РИБ 431); знах. одн. 
пивницу (1489 РИБ 431); місц. одн. вь пивницьі (1489 
РИБ 431). 

*ПИВО с. (4) пиво: А пить могоричь... за дві гривні 
віснии меду за гривноу а пива за гривну (Перемишль, 
1366 Р 12); Биль намь чоломь... пань Григорей Исаевичь 
Громьїка, о тьімь, што перво сего... дозволили есьмо ему... 
корчму вольную, пиво и медь держати, и биль намь чоломь, 
абьіхмо то ему подтвердили... на вічность (Люблін, 1410 
АкВАК XI, 5); а єщє єсми имь дали волю што бьі собі 
держати, о у сочаві, один домь, а оу том домоу корчмоу не 
держати, ни пива варити (Сучава, 1434 Сові. II, 670). 
ФОРМИ: род. одн. пива (1366 Р 12; 1408 Сові. II, 633; 

1434 Сові. II, 670); знах. одн. пиво (1410 АкВАК XI, 5). 
*ПИВЧЕ с. (1) (назва села у Волинській землі): Паки же... 

даємо... село... Бусчу... Мезочь Мальїй и Великий, 
Будорожь, Пичеви (!) Точьівско... зь гаями, ловами и зо 
всякими пожьітками (б. м. н., 1322 АрхЮЗР 1/ЛЧ, 2—3). 
ФОРМИ: знах. одн. ! Пичеви (1322 АрхЮЗР 1/Л/І, 3). 
ПИКОВАА ч. (1) (особова назва): А тьіи люди о(т)чичи 

мои, на имА микоула... васкови(ч), пиковаА... пе(т)ко 
мають ему потому служити ка(к) єсть в той зємли обьічаи 
(Луцьк, 1490 Вам.). 
ФОРМИ: наз. одн. пиковам (1490 Пам.). 
ПИКОУЛ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє... дали єсми и потврьдили томоу... 
монастир оу цигане... на имі: Микоула сь чєлідєю, и Та- 
тоул сь чєлідєю... и Пикоул, и Том а сь чєлідми (Сучава, 
1487 БО І, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн. Пикоул (1487 ВИ І, 310). 
*ПИЛЄЦКАЯ ж. (1) (особова назва): мьі... чинимьі зна¬ 

ємо... како ко(л) та річь межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) 
влодиславомь пол(с)кимь с однои строньї межи панею 
Адвигою отиною пилєцкою... с другоі строньї о волость о 
зальсиє... на многи(х) роціхь прєд на(м) водила(с) (Меди¬ 
ка, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: ор. одн. пилєцкою (1404 Р 70). 
ПИЛЄЦЬКИИ, ПИЛЄЦКИИ ч. (3) (особова назва): 

А на то послуси пань староста рускоі зємли ота пилєцкии... 
писарь яшко (Перемишль, 1359 Р 10); А на то послуси 
кнАзь юрьии глібовичь бєлзьскии пань ота пилєцькии 
староста русьскоі землі (Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. пилєцкии, пилєцькии (1359 Р 10; 

1368 Я 16); ор. одн. пилєцкимь (1366 Я 12). 
ПИЛИКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): тогдьі па(н) 

птрашь пнликовичь не могль бьіти к тому розьизду (Га¬ 
лич. 1404 Я 68). 
ФОРМИ: наз. одн. пиликовичь (1404 Я 68). 
ПИЛИПОВА РОУДА ж. (1) (назва села у Галицькій 

землі): возрєвшє єсмо на єго вірноую службу... даємь 
ємоу и дали єсмо... подь зудєчовомь джюровь... пилипова 
роуда тул(ч)ино дворище (Краків, 1394 Я 54). 
ФОРМИ: наз. одн. пилипова роуда (1394 Я 54). 
*ПИЛИПОВТ> прикм, (1)0 пилиповь пость 

<1) (назва посту, також календарна дата) різдвяний піст, 
пилипівка: Што перьво сего тьіми разьі вь Пилиповь пость 
продали бьіли єсмо вси корчмьі Вьруцькіе... Марьку на 
трьі годьі (Радомль, 1487 РИБ 227). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Пилиповь (1487 РИБ 227) 
Див. ще ПИЛИПОВА РОУДА. 

ІПИЛНЄЮ (ПИЛНО) (1): про тожь ми... на стьіи 
хр(с)ть положивши роуці и піловали єсмьі и оучинили, 
ижє хочємь вшитки... слюбьі... пилнею (!) смотрити, и 
стєрєчи и вірне... держати (Хотин, 1448 Сові. її, 738). 
Див. ПИЛНО. 
*ПИЛНИШИИ прикм. в. ст. (1) потрібніший, невід¬ 

кладніший: колижь межи рожаємь людьскимь ничого не 
.єсть пилнишєє, нижьли памяти потрєбизна єсть... про тожь 
іш иляшь воєвода... знаменито чинимо... како ... рож- 
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ложивьшьі щкодьі... тьімьто зємлАмь... оучинєньїі... тому 
истино(м) па(н) в лади сл а (в)... за щкодьі... землю шєпинь- 
скоую... даваємьі, дароуємьі а ворочаємьі (Львів, 1436 
Сові. II, 706). 
ФОРМИ: наз. одн. с. пилнишєє (1436 Сові. II, 706). 
Пор. *ПИЛНЬІИ 2. 
ПИЛНО присл. (2) старанно, пильно: про ть жь Азь... 

хочю вірно и пилно служить королю польско(м) (Креме¬ 
нець, 1434 Я 130); про то жь А... присАгль єсмь... ижь 
хочу вірне и пилно служить крулєви полско(м) (Черняхів, 
1435 Я 132—133). 

*пилност ж. (2) І. старанність, пильність (1): вь 
всєи покори и почєстьнос(т)и оу чи нили є(с)ми кь сей 
слоужбі... корони кролєства по(л)ского... доброво(л)но 
сА завізоуючи, обицоуючи и слюбоуючи... иже... слоуж- 
бьі и обітници нашєи... на каждьш ча(с) ховати, сь вьсєю 
пилностїю бачити (Львів, 1436 Сові. її, 698). 

2. уважність, піклування (1): Я єщє будучи в добром 
здоровю... и вьідєчи сєстрєнца своего кн(А>зА Богдана Ва- 
силєвича службу и пилност до себе, дала єсми ему по своем 
животе имєнє... на имА Любчо (Ровно, 1498 АЗ І, 241 — 
242). 
ФОРМИ: знах. одн. пилност (1488 АЗ І, 242); ор. одн. 

пилностїю (1436 Сові. II, 698). 
*ПИЛНЬІИ прикм. (5) І. старанний, пильний (4): 

про тожь мьі иляшь воєвода... знаменито чинимо... како 
пилни оу розюми и оу сердьци своімь, рожложивьшьі 
щкодьі... тьімьто зємлАмь... оучинєньїі... тому истино(м) 
па(н) владисла(в)... за щкодьі... землю шєпиньскоую... з 
городьі... и со вьсіми... сєльї даваємм, дароуємьі а воро- 
чаємьі (Львів, 1436 Сові. II, 706); А дилі того, мьі Стєфан, 
воєвода и пан зємли молдавскои, знакомнто чинимь... яко 
хотА счаснои памАти... предкоув наших... наслйдова(ти), 
и тиж их вірьі, пилнои заслоугьі коу... кролюмь полскимь... 
посвідчити и потвердити... так И МЬІ... ИХ БОЛИ вірньїм 
наслидованєм послоухати заоуждьі винни єсми (Сучава, 
1462 ЯО II, 283—284); И ис того не имаємь єго милости 
вьімолвити сА... ни оу чем, але имаємь их милости верни 
и пилни бьіти, якожь вьішє пишємь (Сучава, 1468 БО II, 
ЗОЇ); Ино мьі, впамятавшьі его верьную а пил(ь)ную служ¬ 
бу... ку отцу нашому... и кь намь, з ласки нашое тьіи сель- 
ца... дали єсмо ему (Вільна, 1499 РИБ 777). 

2. невідкладний, пильний (1): Ино тьіми разьі длА неко- 
торого моего нідостаткоу єщє єсмо в кнАзА ВасилА Єго 
Милости взАли семдєсАт коп грошей широких к нашой 
нєкоторой пилной потрєбе, то вжо мінит сто коп грошей 
широких (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: род. одн. ж. пилнои (1462 БО II, 283); дав. одн. 

ж. пилной (1492 Л5 III, 23); знах. одн. ж. пил(ь)ную (1499 
РИБ 777); наз. мн. пилни (1436 Сові. II, 706; 1468 ЯО II. 
ЗОЇ). 
Пор. *пилнишии. 
"ПИЛЬНЬІИ див. *ПИЛНЬіИ. 
ПИМЄН ч. (1) (особова назва, цсл. Пимєнь, гр. Поірл^) 

Пимін: мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє... 
даєм и потвєрждаєм ... монастирю от Нємца... идєжє ест 
єгоумєнь молєбник наш поп Пимєн... села на имі: Дво- 
рєнєщи... и Б оу запій (Сучава, 1482 Я^ 1, 263). 
ФОРМИ: наз. одн. Пимєн (1482 Ви І, 263). 
*ПИНЄЗЬ див. *ПИНАЗЬ. 
*ПИН€СКЬ ч. (1) (назва міста у Троцькому воєводстві) 

Пінськ: Ино мьі... прьїказоуємь вамь: которьіхь онь по- 
словь своихь пошлєть до великого кнАзя Йвана Васильє- 
вича, штобьі єстє тьіхь єго пословь... добровольнє пропус¬ 
кали... по великому князьству литовьскому... на Корець, 
на Доубровицоу, на Пинескь, на границу московьскую 
(Вільна, 1498 БО II, 412). 
ФОРМИ: знах. одн. Пинєскь (1498 ЯО II, 412). 
ПИНСКАЯ ж. (2) (особова назва): Биль намь чоломь 

бояринь нашь Ивашко Полозовичь и поведиль передь 
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нами, штожь кнехиня (!) Семеновая Алексаньдровича, 
кнегиня Маря Пинская, и синь ее, князь Василей Семе- 
новичь, за его служьбу дали ему имен(ь)ице на имя 
Теребенское (Городно, 1497 РИБ 683); А ргу Іош Ьуіу... 
Ьоіап^ кпіаЬупу рупзкоу (Тришин,_І500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. Пинская (1497 РИБ 683); род. одн. 

рупккоу (1500 ДПЖН). 
ПИНСКИИ прикм. (5): я кн<А>г<и)ни СємєноваА 

кн<А>г<и)ни НастасьА... чинимь знаменито... под сві¬ 
домим) г(о)с(по)д(и)на и отца н(а)шого єпископа туровс- 
кого и пи не кого ЄвьОимД (Степань, 1489 А 5 І, 89); 
пиньскьіи мость (1) (назва моста у Троцько- 

му воєводстві): а о(т) пісчана броду по пиньскьш мосгь (б. 
м. н., 1366 Р 14); местоПинское (1) див. МІїСТО1 3. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пинский (1489 АЗ І, 89); род. одн. 

ч. пииского (1489 АЗ 1, 89); знах. одн. ч. пиньскии (1366 Р 
14); місц. одн. с. вь... Пинскомь (1497 РИБ 683). 
Пор. *пинєскь. 
*ПИНТЄНОВТ> прикм. (2) <>Пинтєнова п0* 

ліна (2) (назва поляни у Молдавському князівстві): 
И єщї єсмо дали и потвьрдили томо(у)... манастир(оу)... 
бранищю, що єст около монастир, починши от верх Никида, 
от поліну шо сі зовєт Пинтинова поліна, та долоу Наки¬ 
дом до глода (Сучава, 1491 БО І, 473). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Пинтеиова 1 (1491 ВБ І, 473); 

Пинтинова 1 (1491 БО 1, 473). 
ПИНТЄЧЄ див. ПЬІНТЄЧЄ. 
*ПИНТИНОВЬ див. *ПИНТЄНОВЬ. 
ПИНЬСКИИ ч. (1) (особова назва): Сє я кнАзь михаил 

костА(н)тиновичь пиньскии староста володимєрьскии при¬ 
даю с(с)томоу (!) сп(с)у... дєсАтиноу озими піненици и 
рьжи (б. м. н., 2-а пол. XV ст. СО). 
ФОРМИ: наз. одн. пиньскии (2-а пол. XV ст. СО). 
*ПИНЬСКЬ1И див. ПИНСКИИ. 
*ПИН1їЗЬ див. ПИНАЗЬ. 
^ПИН'ЬЗЬ див. ПИНАЗЬ 
*ПИНАЗЬ ч. (285) (цел. пінАзь, стен, рїеппіп^) 

{.(найменша грошова одиниця) гріш (5): а тото мито татар - 
скоє, що бьіло оустановлено оу биломгороді, а мьі тото мьіто 
ливовчаном отпоустили, абьі не давали ни пинАза, хоті от 
тисАч коп (Сучава, 1456 Сові. II, 790); а мьі тото мито Ли¬ 
вовчаном отпоустили, абьі не давали ни пинАзА, хоті 
от тисАча коп (Сучава, 1460 БИ II, 274—275); што... на 
лїхвоу пєнАзї даю(т) не имаю(т) вєньцї бра(т) на (нєді)лю 
голко дєсАтьі(и) пєнєзь (XV ст. ВС 28 зв.); Ино тими ра¬ 
зи... ещє єсмо в кнАзА ВасилА... взАли сємдєсАт коп гро¬ 
шей широких к нашой некоторой пилной потрєбє, то вжо 
мінит сто коп грошей широких, по чотьірнадцати пінА- 
зий оу гроні (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 

2. (тільки у множині) гроші (261): а то все куповано 
твоєми пінАзми (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а тєжь штожь 
мои отець... позьічи(л) пінАзи... кролю пол(с)кому, и 
тьіхь сА о(т)ступлю и листьі хочю тьіи вроти(т) (Берестя, 
1400 Сові. II, 619); а тонь (!) листь даль пань Баско на ти 
же пінАзі, што на пана старостіні листоу лєжа (!) (Львів, 
1421 Р 92); и па(н) Косте рє(к): не боу(д) инимь винова(т), 
дай мои пинізи (Сучава, 1449 Сові. II, 385); а возємши вольї 
имає(т) на на(с) свои пінАзии прави(т) прєдь королємь 
(Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); А кому 
коли вь нихь подаемь пенязи на квитацьіяхь з мьіта нашо¬ 
го, они мають имь платити по рокомь (Краків, 1487 РИБ 
226); А коли есми у пана Василя пенязи брал за тое имінье, 
при том бил владика володимерский Иона (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/^, 141); И мьі... веліли єсмо Шемету 
п(е)н(е)зей своихь смотріти на томь, кому даль (Вільна, 
XV ст. РИБ 610); И оуставши наши слуги Сима и брат его 

Оника та заплатили оуси тоти вьшіеписаннїи пинізи О 
злат татарских оу роуки слоузі нашємоу Сими Бєні (Яс¬ 
си, 1500 БО II. 175): 

(пенез и) ц и н ш о в ьі и (1) (внесок безстрокового 
спадкового орендатора власникові землі) чинш: А то все 
роздано. Индик І. Володимерскихь капнихь пенезей и 
верховщини а циншовьіхь литовижзких пАтдесАть копь 
и чотири копьі и полтретАдцать грошей (б. м. н., 1497— 
І4У8 АЛРІ 79); г о т о в и и п и н і з и (26) див. ГОТОВЬ 
3;истини пинізи (1) див. *ИСТИННЬІИа; кап* 
нии пенези (1)_д«в. *КАПНЬІИ; подяколнне 
пінези (1) див. *ПОДЯКОЛНЬІИ. 
ФОРМИ: род. одн. пинлза 1 (1456 Сові. II, 790); пинлзл 

1 (1460 ВО II, 275); знах. одн. пєнєзь (XV ст. ВС 28 зв.); 
наз. мн. пинізи 1 (1480—1484 ВИ II, 370); пєнізи 1 (XV ст. 
ВС 32); пенези 2 (XV ст. ВС 18, 31 зв.); род. мн. репіеге], 
репеге], пєнєзєи, п<е>н(е)зей, пєнє(з)єи 22 (1388 ІРБ 
107; 1494—1495 АЛРГ 59; 1495 РИБ 602, 621; 1497 АЛРГ 
79; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28; ВС 9, 21 зв., 25, 27 зв.; СД 
9 зв., 43 зв.; РИБ 610; 1498 АЛРГ 83 і т. ін.); пинізєи, 
пинмзєи 4 (1452 Сові. II, 422; 1456 Сові. II, 791; 1460 БО 
II, 275); пенязей, репіаге] 3 (1388 ІРБ 106; 1449 АЛМ 8; 
1495 АЛМ 128); піиєзєй 4 (1491 АЗ І, 97; XV ст. ВС 35 зв., 
39 зв.; 1499 АСД VI, 3); піназєй 1 (1491 АЗ І, 94); пінм- 

зии 3 (1386—1418 Р 35; 1492 АЗ III, 23); пінмзіи 1 (1420 
ПГАГ)\ пнзе(и) 1 (1495 ВСоб.); рупігу 1 (1465 ОБ 176); 
знах. мн. пинізи, пинлзи, пині(зи), (пині)зи, п<и>нізи 
(1449 ВО І, 449; 1453 Сові. II, 472; 1458 Сові. II, 815; 1462 
ВИ І, 52; 1466 0/Р«А» 519; 1475 Вй І, 206; 1480—1484 
ВБ II, 370; 1489 Сові. 3. 134; 1495 ВИ II, 78; 1500 Сові. 3. 
234 і т. ін.); пинізьі 5 (1452 Сові. II, 422; 1457 ВИ І, 4; 
1460 ВИ II, 276; 1462 ВО І, 55); пииєзи, пинєки 2 (1462 
ВБ І, 52; 1482 ВО І, 260); ! нинізи 1 (1494 ВО II, 32); 
пєнАзи, пєнАзї, пенязи, репіагі 15 (1388 ІРБ 103, 108; 
1487 АМЛ; 1498 АЛРГ 82, 83; XV ст. ВС 22, 27 зв., 28 зв., 
36; 1499 ВО II, 450; РИБ 226); пенези, п<є)н(є)зи, пє(нє)- 
зи, пєнєзї 16 (1454 АЗ III, 10; 1494 РИБ 561; XV ст. ВС 
10, 14 зв., 17 зв., 18 зв., 28 зв., 31 зв.; СЯ 41; 1498 АЛРГ 
82 і т. ін.); пінАзи 12 (1386—1418 Р 35; 1400 Сові. II, 619; 
1491 АЗ І, 94; 1492 АЗ III, 23; 1494 АЗ І, 101; XV ст. ВС 
35; 1496 АЗ І, 244, 245); ! пінАзий 1 (1459—1460 ЗНТШ 
СІЛИ, фотокоп.); ПінАзі 1 (1421 Р92); пінм(з) 1 (1404 Р 
70); пєнізи 1 (1487 ВО І, 297); ! пеиезь 1 (XV ст. ВС 6 зв.); 
ор. мн. пинАзьми, пинАзми, пинізми 18 (1433—1443 АРМ\ 
1449 Сові. II, 385; 1456 Сові. II, 789; 1460 ВО II, 273; 1464 
ВО І, 83; 1467 Сові. 5. 69; 1472 ВО І, 169; 1476 ВО І, 208; 
1483 Сові. 3. 121; 1488 ВО І, 355 і т. ін.); пинізми 1 (1460 
ВО II, 275); пін/йзми 2 (1386—1418 Р 35); пінєзми 2 (XV ст. 
РИБ 609; XV ст. СД 41); репегші 1 (1388 ІРБ 108); 
пєнмзьми 1 (1481 ВО II, 364); пинізи 3 (1463 ВО І, 74; 
1470 ВО І, 150); пинізїи 1 (1470 ВО І, 150); рупігу 1 (1465 
ОБ 176); місц. мн. оу пєнєзл(х) 2 (XV ст. ВС 18, 20 зв.); 
пєн^з/й(х) 1 (XV ст. СД 41 зв.); пенязехь І (1494 АЛМ 
54); пенезех 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); пінєзєхь 1 
(XV ст. СД 41). 
ПИРХАЙЛО ч. (1) (особова назва): Биль чоломь королю 

е. м. бояринь Кіевскій Пирхайло, штожь давно ему дана 
волость Олевско, и онь тое волости ещо и до тьіхь мість 
не держаль (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
ФОРМИ: наз.одн. Пирхайло (1482—1491 АрхЮЗР7/11,9). 
ПИРАТИНСКИИ ч. (1) (особова назва): а при том бил 

пан Андрєй Чаплич... пан Єско Єлович... пан Михио (!) 
ПирАтинский (Острог, 1464 АЗ І, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. ПирАтинскии (1464 АЗ І, 57). 
*ПИСАНИ6 с. (5) запис, писемний заповіт: по о(т)цієст- 

вїи же вл(д)чьствами єжє кь боу... которьі (!) бЖдє(т) госпо- 
дарь или нікто о(т) сьвітници тіхь и разори(т) сиє писанїе 

а не оутврьди(т) дамоу сЖди(т) бь и прчтаа его мати (Сучава,, 
1407 Ь/Р«А» 434); а ми имь слюбоуємь... ажє не имаємь 
пана мьіхаила староста... оупоминати, ани габати оу віки, 
писаниа ни листовь заднихь ховати никакого (Кам'янець^ 
1458 Сові. II, 815). 
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ФОРМИ: род. одн. писаниа (1422 О//? II, фотокоп. 35; 
1458 Сові. II, 815); знах. одн. исаниє, писанїє (1407 
0/Я«Л» 434; 1443 Сові. II, 126, 127; 1454 Сові. II, 513). 
Пор. ПИСАТИ. 
«ПИСАНЇЄ див. «ПИСАНИЄ. 
ПИСАРЬ, ПЇСАРЬ, ПИСАРЬ, ПИСАР, РІ5АР, РІ55АР, 

РУ5АР ч. (96) (урядовець господарської, воєводської або 
ста рост и нської канцелярії) писар: А писаль грамоту 
писарь пана старостьінь дьякь изь болестрашичь имєнємь 
дьячковичь (Перемишль, 1359 Р 10); а писаль писарь 
малохіи королєвьімь приказомь (Львів, 1399 Р 59); писа 
якушь писарь, оу сочаві (Сучава, 1435 Сові. II, 687); А 
на боулшоую крАпо(ст) томоу вьсємоу ви(ш)пи(с)номоу 
веліли єсми слоузі нашємоу, стєцкоу писарю, писати а 
нашоу пєча(т) привісити к семоу то нашємоу листоу (Су¬ 
чава, 1452 Сові. II, 422); И онь того листа передь нами не 
положиль, а вказьіваль его... писару нашому Оедьку (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 431); Ла Ребко Лагш52(к)о\\псг рузаг \\ге!у- 
коЬо кпіагіа аіекзапбга пашізпук Еугшогзкі (Тришин. 
1500 ДПЖН); 
зємьскьіи пїсарь (3), пїсарь зємь- 

с к ьі и (2) див. ЗЄМСКИИ. 
ФОРМИ: наз. одн. писарь, пїсарь 25 (1359 Р 10; 1404 

Сові. II, 625; 1410 ЛкВЛК XI, 5; 1435 0/£«А» 465; 1437 
Р 137; 1445 СРК\ 1456 Сові. II, 791; 1487 АЗ І, 239; 1495 
ЛЛРГ 55; 1499 ГОКІР і т. ін.); писарь 16 (1401 АкВАК 
III, 2; 1433 Сові. II, 650; 1435 Сові. II, 687; 1436 Сові. II, 
701; 1443 Сові. II, 144; \Ш АрхЮЗР І/У1, 8; 1448 Сові. І, 
362; 1452 АкЮЗР І, 21; 1460 ВО II, 276; 1484 ДМ\ 1495 
РИБ 603; 1499 АСД VI, 3 і т. ін.); писар, писа(р), рі$аг, 
рівзаг, ру5аг 22 (1369 ПСЧКі 1407 АрхЮЗР 8/1,4; 1430 
АрхЮЗР 8/IV, 9; 1443 Сові. її, 139; 1456 Мій. 213; 1464 
Вй І, 83; 1478 ЗРМ; 1482 АЗ І, 80; 1497 АЗ І, 112; 1500 
ДПЖН і т. ін.); род. одн. писара 1 (1495 ВМБС); писарм 
2 (1443 Сові. II, 131; 1497 АЗ І, 112); дав. одн. Писарєви, 
пїсарєви 5 (XV ст. ВС 30 зв.; 1495 ПГВСА); писару 4 (1489 
РИБ 431; 1495 ВМБС\ 1496 ПДВКА 60; 1499 ВФ)\ писарю 
9 (1439 Сові. II, 60; 1443 Сові. II, 120, 127, 129, 131; 1446 
Сові. II, 238; 1452 Сові. II, 422; 1464 Вй І, 83); знах. одн. 
писара 3 (1494 ВИ II, 386; 1496 ВО II, 407; ВМКФС); писарі 
1 (1468Ви //, 305); ор. одн. писарем (1462 ВО II, 292; 1495 
ВО II, 89); наз. мн. писари, пїсари (XV ст. СД 43 зв.; 
1456 9СФ)\ род. мн. писарей (1499 РЕА III, 35); місц. мн. 
о пїсарє(х) (XV ст. СД 9 зв.; 43 зв.). 
Див. ще *ПИСЄЦЬ. 
ПИСАТИ, ПИСАТИ, ПІСАТИ, ПЇСАТЇ, РУ5АТУ, ПИСАТЬ 

дієсл. недок. і док. (1211) І. (складати, фіксувати на пись¬ 
мі, письмово оформляти текст) (що і без додатка) писати, 
написати (1090): вь лЬ(т) 6849 сольянь бьі(с) колокь(л) 
сиі стму юрью при князи дмитріи игуменомь евьфимьемь 
а писаль скора яковь (б.м. н., 1341 ОБРН 75); а писаль 
писарь малохіи королєвьімь приказомь (Львів, 1399 Р 
59); а на потвєржєнїєтімь усімь веліли єсмьі нашєму вір¬ 
ному братАю логоВєгу, писати и привісити пєчАть наша 
вєликаА кь сєму листу нашєму (Сучава, 1408 Сові. II, 
633); пи(с) гєдєо(н) писа(р) кнєгининь оу сочаві в л(і)то 
5ЦЛ5 м(с)ца ю(л) к0 (Сучава, 1428 Сові. І, 219); а писа(л) 
старець пахнотїи лихачєвь брать (Київ, 1446 Р 155); 
А писаль листь пупь Левко Верьбский (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/1II, 628); А писал духовницу королевский дво- 
ренинь Митко, Лукьянов сьін (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ 29); Писа Іон Попович оу Ясох (Ясси, 1500 ВО II, 
176). 

2. (що і без додатка) (переважно у сполуч. з в ьі ш є, 
уверху, на долі) викладати на письмі, записувати 
(54): и мьі... слюбуємь... и... записуємь... кролєви поль- 
скому... вірно служити, а николи сА розділити... и с 
крольвьствомь польскимь, Акожє вьішьшє писано посполу 
стати противу іхь нєприАтєлємь (Сучава, 1393 Сові. II, 
607—608); тогді има хміль прибко писаньїи положити воит- 

ковьімь ближши(м) м ко(п) а сулимовь иміти (Львів, 1412 
Р 81); а оу сер стеком трьгоу от крамних абьі сА платило от 
гривни по три гроши, яко и вьішє пишем (Сучава, 1455 

Сові. II, 790); а длА твєрдости вєчное (з ориг. вое.— Прим, 
вид.) писаньїхь речей, верху имєнованьїх речей и печать 
єсми свою приложил к семоу листоу (Луцьк, 1474 АЗ І, 
69); а мні... не вступати сАо тьіє иміньА, што сА достальї 
брату моєму міншому... какь оу верху писано, ни моимь 
дітємь не вступати сА (Вишнівець, 1482 АЗ І, 80—81); 
и заплативше господство мьі вьсє исполна єлико вишє пи¬ 
шем, а господство ми аз оу том оустах... и дадох ємоу... 
село... на имі Жоулєщїи (Гирлов, 1499 ВО П, 144). 

3. (що, про що, кому, о що кому, к кому, до кого о чім, 
о кім і без додатка) (повідомляти листом, звертатися 
письмово) писати (що, про що кому, до кого і без додатка) 
(48): Ми, Свьідрнгайло, Великій Князь, чинимо знамени¬ 
то... ижь... Карпь Ивановичь Микулинскій, биль чо- 
ломь... и покладаль передь нами листь господара егомьі- 
лости. Великого Князя Швндрнгайла, которьімь пншеть, 
абьісмо кривду его зь земяни Браславскими и боярьі 
Хмелницкимьі разсудьільї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); 
Пишемь вашей милости, ижь биль намь чоломь попь Ба¬ 
вила... а сказьіваеть, что же дей обидь чиниться ему вельми 
много (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/VI, 5); Што твоя милость 
пишешь, господарь мой, до мене о тьіхь людіхь о Бру- 
шаніхь, а пошлинахь, ино я, господару, Олькирда не пом¬ 
ию (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); А г(о)сп(о)д(а)рь 
нашь король его м<и)л(о>сть писал... до нас, штобьі с.А 
тою ділницєю брата нашого кн(А)зА Солтана не дєлили 
(Луцьк, 1475 АЗ І, 70); Пан Триколич дворник пишет 
моєи паней Нєгрити, и моєи дочци НАгши, и оуноучати 
моеи Мара... и вьсАм моим милим братїямь и прїатєлєм 
(Торговище, 1481 ВО II, 358); И тими рази пишешь кь 
намь, што жь она Якубу того именья не полецала во опе- 
канье (Краків, 1489 РИБ 437); Тоє пишем (Сучава, 1491 
ВБ І, 464); И ми о том писали до ключника луцкого до 
пана Богдана Сеньковича, аж бьі сА о том доведал (Вільна, 
1499 АЛРГ 94). 

4. док. (кого, що) (перерахувати на письмі) переписати, 
виписати (5): то все єсмо потвердили... ходкови бьібєлско- 
му... со всіми обєздьі тих дідин, што тут писаньї сут (Су¬ 
доми р, 1361 ЛОХ 6); И заплатах господство ми оуси тотн 
р злати татарских оу роукьі вьсАм єлико их вишє пишем 
(Бирлад, 1495 ВО II, 64). 

5. док. (що в що, в чім) (внести у книги, документи) 
вписати, записати (у що, у чому) (6): Вь книга(х) правєд- 
ньі(х) наши(х) прє(д)ковь нашихь (!) пїсано коли моужь 
жєнє оумрєть тогди жона все имєнїє своє брала а оу томь 
діти щкодила (XV ст. СД 40);. И тьі... имя его кь нєму пи- 
шєшь не по тому, какь межи вась вь доконьчальньїхь 
грамотахь писано (б. м. н., 1499 ВО II, 448). 

6. док. (кому що, кому на що і без додатка) (підтверди¬ 
ти записом) записати (3): аоньї имають писати намь за тьіА 
два села дві црквьі (б. м. н., 1415 Сові. І, 122); И дал Ивоул 
Богданоу и оуноуці свои Стані єдно привилиє от старого 
Алєксандра воєвод(ї), що им пишет на три села (Сучава, 
1461 ВО І, 45). 

7. док. (зробити запис для запам'ятання) записати (3): 
а писали єсмо г(с)дрю Своємоу на памА(т) (б. м. н., бл. 1458 
Р 167); То єсмо писали, докул сА поветрее не почало 
(б. м. н., 1497 і 1498 АЛРГ 79). 

8. док. (що) (оформити на письмі) виписати (1): кто к 
намо принєсєть записо на г тисАчі тому ми дами вашь 
листо што писано на д тисАчи (Сучава, 3388 ЗГ 678—679). 

9. недок. (що) (повідомляти письмово, листом) слати, 
посилати побажання (чого) (1): От пана Киракола... и 
от пана Боучоула... пишем много здравиє... братиАм 
нашим, паноу бирьоу и паноу митникоу от Брашєва (Су¬ 
чава, 1480-1484 ВО 11, 369). 

10* 
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ФОРМИ: Інф. писати, пїсати, писатї, пїсатї, пис(а)ти, 
пи(сати), пи(са>ти, (п)исати, (писа)ти, пис(ати), пи¬ 
сали, пи(с)(а)ти, рузаіу, пи(с)ти, ! сати 412 (1403 і? 5 338; 
1409 Соні. 1, 65; 1419 П/Я«Л» 444; 1429 Сові. І, 270; 1441 
йВАс 40; 1452 Сові. II, 432; 1460 Сові. 5. 34; 1479 ВАМ 
62; 1488 ВО І, 345; 1500 Вй II, 176 і т. ін.); писать 1 (1447 
АкЮЗР І, 61); писа(т)2 (1448 Сові. II, 362; 1452 Сові. II, 
760); теп. 1 ос. одн. пишу (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27); 2 ос. 
одн. пишєшь (п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1487 РИБ 434; 1489 
РИБ 437; 1499 БО II, 448); 3 ос. одн. пишєть 1 (1498 АЛМ 
169); пишєть 2 (1493 АЛРГ 56; 1495 БСКН); пишє(т), 
пишєт 5 (1456 Сові. II, 582; 1458 Вй І, 20; 1461 Вй І, 45; 
1481 Вй II, 358; 1495 БСКИ); пьішет-ь 1 (1430 ГВКЛ 7); 
1 ос. мн. пишем, пишємь, пишємь, пишє(м) 46 (1435 Сові. 
II, 692; 1440 АрхЮЗР 1/ІУ, 5; 1448 Сові. II, 362; 1453 
Сові. II, 766; 1460 ВО II, 275; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1475 ВИ 
II, 336; 1480—1484 ВО II, 369; 1490 ОС 148; 1499 Вй II, 
144 і т. ін.); 2 ос. мн. різгеїе (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); 
аор. З ос. одн. писа, пис(а), пис(а) (1411 Сові. І, 85; 1418 
Сові. І, 127; 1425 Сові. І, 174; 1433 Сові. І, 359; 1438 0/#«Л» 
472; 1446 Сові. II, 263; 1456 9СФ; 1465 БО І, 88; 1483 ВИ 
І, 273; 1500 ВИ II, 176 і т. ін.); 1 ос. мн. писахом, писа- 
хо(м) (1447 Сові. II, 282; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ); перф. 
1 ос. одн. ч. єсми... писа(л) (1484 ЯМ); 2 ос. одн. ч. писаль 
1 (1494 ВО II, 387); писаль еси 3 (1487 РИБ 434; 1489 РИБ 
437); еси писа(л) 1 (1496 ПЧФГ 35); 3 ос. одн. ч. писаль, 
пиеа(л), писал, різа!, різгаї, пи(с)ль, пие(аль), руз(аї), 
пис(ал), пис(ал>, писаль, ! писиль 115 (1341 ОБРН 75; 
1359 Р 10; 1366 Р 12; 1377 Р 24; 1385 Р 28; 1399 Р 59; 
1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1452 АкЮЗР І, 21; 1475 АЗ І, 70; 
1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); ск. н. пис, пи(с) 127 (1428 Сові. 
І, 210; 1436 Сові. І, 460; 1442 Сові. II, 97; 1448 0/Я«А» 
491; 1452 Сові. II, 432; 1456 ГПХМ; 1460 Сові. 3. 41; 1467 
Сові. 3. 69; 1483 Сові. О. 31; 1497 Сові. 3. 209 і т. ін.); 
1 ос. мн. писали 2 (1447—1492 ЛКБВ; 1499 АЛРГ 94); 
єсми... писали 4 (1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760); 
єсмн... писали 2 (1408 Сові. II, 633; 1434 Сові. II, 670); 
писали єсм(ьі) 1 (1408 Сові. І, 61); єсмо... писали 2 (1456 
Сові. II, 791; 1460 ВО II, 276); єсмо писали 1 (1497 і 1498 
АЛРГ 79); писали єсмо 1 (бл. 1458 Р 167); 3 ос. мн. писали 
(1447—1492 ЛКБВ; бл. 1458 Р 168); пперф. 1 ос. мн. мн 
писали бнли єсмо (1447—1492 ЛКБВ); майб. І. ос. мн. 
хочомо (!)... писати (1496 ВО II, 405); баж.-ум. сп. З ос. 
мн. аби... писали (1447—1492 ЛКБВ); пас. інф. имають 
бнтї пїсанн (XV ст. СЯ 42 зв.); пас. перф. З ос. одн. ч. 
писань, писань, писан, писа(н), п(и)саи, різап, рузап, 
пи(с)нь, пис(ань), пис(аиь), пис(аи), п(и)с(ан), писано 
173 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1349 Р 4; 1388 Р 37; 1400 Сові. 
I, .37; 1410 АкВАК XI, 5; 1420 АЗ І, 25; 1436 Сові. II, 707; 
1451 ЗНТШ XI, 10; 1480—1484 ВО II, 370; 1500 АЛМ 
вин. 2, 59 і т. ін.); пнсаиь 2 (Н31 ГВКЛ 9; 1498 ГВКЛ 
23); 3 ос. одн. ж. писана, пісана, пи(с)иа (1361 АСІ 6; 
1370 Р 18; 1378 ЗНТШ ЬІ, 5; 1391 Р 45; 1401 Р 66; 1422 Р 
98; 1429 Р 113; 1446 Р 155; 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 1492 
ЗОЄ і т. ін.); З ос. одн. с. писано, пїсано 22 (1352 Р 6; 1370 
Р 18; 1401 1411 Сові. II, 638; 1423 П/Я«Л» 447; 1434 
Сові. II, 664; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1482 АЗ І, 80; 1499 
ВО II, 448 і т. ін.); єст... писаиио 2 (1475 ВО І, 200; 1488 
ВО І, 357); єсть писано ! (XV ст. СЯ 40); зам. одн. ч. писа- 
ноє ли(ст) 1 (1435 Сові. II, 691); ск. н. пис, пи(с), п(с)ь 46 
(1429 0/В«Л» 455; 1434 Сові. II, 666; 1439 Сові. II, 714; 
1445 СРК\ 1447 Сові. II, 732; 1452 Соя*. II, 422; 1454 Сові. 
II, 517; 1457 Сові. II, 811; 1463 Сові. 3. 45; 1472 0/#«А» 
528 і т. ін.); З ос. мн. писаин сут 1 (1361 АСЕ 6); соуть пи- 
сани 1 (1490 ОС 148); соу(т) писаии 1 (1490 ОС 148); писа- 
ньї 1 (1361 АСЕ 6); дієприкм. пас. мин. наз. одн. ч. писанни 
2 (1412 Р 81; 1493 АЛРГ 56); ! пасанни 1 (1433 Р 123); 
род. одн. ч. ' пасаного (1434 Собі. її, 664); знах. одн. ч. 
писанни (1498 АЛМ 169); ор. одн. с. писанннм (1462 ВО 
II, 284); род. одн. ж. пїсанн (XV ст. ВС 36 зв.); род. мн. 

писаннхь (1474 Аз І, 69); знах. мн. с. писан не (1445 
АкЮЗР І, 17); ор. мн. ! пасаннми (1434 Р 130). 
Див. ще ВПИСАТИ 1, *ВЬІПИСАТИ 1, 2, *ВЬІПСАТИ, 

ЗАПИСАТИ 1, 2, 6, *ЗАПИСОВАТИ І, 3, 5, *ЗАПИСЬІВА- 
ТИ, ИСПИСАТИ, *НАПИСАТИ, *НАПСАТИ, *ОТПИ- 
САТИ, *ПИСАТИ СА, *ПСАТИ. 

*ПИСАТИ СА дієсл. недок. (1) писатися: а писань листь 

оу КОЛОМЬІИ оу ТНЖЬДНЬ ПО СТМЬ михаилі КОЛИ С/А пишєть 

подь літьі ржства хва а лі(т) и т лі(т) и дєвАносто лі(т) и 
осмое лі(т) (Коломия, 1398 Р 57—58). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. са пишєть (1398 Р 58). 
Див. ще ВПИСАТИ 1, *ВЬ[ПИСАТИ І, 2, *ВЬІПСАТИ, 

ЗАПИСАТИ 1, 2, 6, *ЗАПИСОВАТИ 1, 3, 5, *ЗАПИСЬІВА¬ 
ТИ, ИСПИСАТИ, *НАПИСАТИ, *НАПСАТИ, *ОТПИ- 
САТИ, ПИСАТИ, *ПСАТИ. 
ПИСАТЇ див. ПИСАТИ. 
ПИСАТЬ див. ПИСАТИ. 
*ПИСЄЦЬ ч. (2) (урядовець господарської, воєводської 

або старостинської канцелярії) писар: господи помози 
самоилови кюзнецю и елисЬіеви писцю и левонтііеви пис- 
цю (Краків, XIV—XV ст. ОБРН 112). 
ФОРМИ: дав. одн. писцю (XIV—XV ст. ОБРН 112). 
Див. ще ПИСАРЬ. 
ПИСК дме. ПИСКЬ3. 
ПИСКОУ ч., невідм. (1) (особова назва, молд. писк «вер¬ 

шина», «шпиль»): мн Стєфак воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїдоша... слоуги наши Лазорь Пискоу... и Лазорь, 
сьінь Мьроушчин... и продали свою правою отниноу... 
єдно селище оу Ботнєх Лєвкоцїи (Сучава, 1483 ВО І, 269). 
Див. ще ПИСКЬ3. 
*ПИСКОУЛх ч. (1) (молд. писк «вершина», «шпиль») 

вершина гори, верх: хота(р)... до рькїтишь и оу пискоул 
балиц(и) доль мєждоу таркьоу и бистриц (!) (Корочин Ка¬ 
мінь, 1458 Мік. О ос. 122). 
ФОРМИ: знах. одн. пискоул (1458 МІН. О ос. 122). 
Див. ще ПИСКЬ і. 
ПИСКОУЛ2, ПИСКОУЛЬ ч. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): Тімь мьі видЬвшє єго правою и вірною 
слоужбою до иас... дали и потврьдили єсмьі ємоу... поло¬ 
вина село на БрьладЬ на имі Пискоуль, вишніа часть 
(Васлуй, 1495 ВО II, 43). 
ФОРМИ: наз. одн. Пискоуль, Пискоул (1495 ВО II, 43, 

44). 
*ПИСКУПТ> ч. (2) (стч. стп. Ьізкир, сен. ЬізсЬоІ, лат. 

ерізсориз, гр. єяіокояо?) єпископ: а ивань губька... 
купиль єсть тоть мунастьірь... изь блг(с)вліньємь писку- 
па ларивона (Перемишль, 1378 Р 26); тімь мьі придали єс- 
мьі пискоупови вормєньскомоу Оганєсови цєрквьі вор- 
мєньскьіА и попьі ихь (Сучава, 1401 ЯІ Я). 
ФОРМИ: род. одн. пискупа (1378 Р 26); дав. одн. пискоу¬ 

пови (1401 #/Я). 
Див. ще БИСКОУПЬ, ЄПИСКОПЬ, *І8ПИСК0УПЬ. 
*ПИСКОУПТ>СКИИ прикм. (1) {стч. Ьізкцрзк^, стп. 

Ьізкирзкі) (належний єпископові) єпископський: По оусєи 
нашєи зємли боудєть волєнь надь Вормєньї своєго права 
пискоупьского (Сучава, 1401 ЯІ Я). 
ФОРМИ: род. одн. с. пискоупьского (1401 ЯІ Я). 
*ПИСКОУПТ>СТВО с. (1) {стч. Ьізкцрзі\'о, стп. Ьіз- 

кирзілуо) (сан єпископа) єпископство: мьі Олєксандро воє¬ 
вода... знаємо чинимь... ожє тоть истинньїи Оганєсь єпис- 
коупь вормєнскьш... оуказалсА намь правими листьі во- 
сєлєньского патрїярха... ожє нашєль на то пискоупьство 
помочїю господина нашого, великого кнАзА Витовта (Су¬ 
чава, 1401 ЯІ Я). 
ФОРМИ: знах. одн. пискоупьство (1401 ЯІЯ). 
Див. ще *БИСКУПСТВО. 
ПИСКЬ1, ПИСКЬ ч. (18) {молд. писк «вершина», «шпиль») 

вершина гори, верх (17): а хотарь оуси(м) ти(м) чєтьіремь 
сєломь... прости на могилоу... до писка (б. м. н., 1425 
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Сові. І, 168); и дали и приложили есмьі о(т) на(с)... монасти- 
роу о(т) нємца... озеро... и сь грьлою... що єсть нсвєрха, 
о(т)по(д) конєць писка, о(т) гдє виходить грьла из днистра 
(Ясси, 1500 Сові* З. 230); 
верхів'я річки, витік (1): А хотар да ест тьім селам и се¬ 

лищам почьнши от пискоу Бахлоуи гори Бахлоуєм... до 
млииа Косицина (Сучава, 1468 50 І, 127). 
ФОРМИ: наз. зам. род. от пискь, пискь 3 (1456 Сові. II, 

582; 1497 50 II, 100); род. одн. писка 8 (1425 Сові. І, 168; 
1427 0//?«Л» 450; 1438 ВВАс 27; 1455 Сові. II, 559; 1473 
БО І, 190; 1495 50 II, 78; 1499 БВ II, 148; 1500 Сові. 3. 
230); пискоу 3 (1456 Сові. II, 582; 1468 ВВ І, 127; 1489 ВВ 
І, 374); знах. одн. пискь, пискь (1456 Сові. II, 582; 1468 
ВБ І, 127; 1497 ВВ II, 119); місц. одн. иа (по) пискоу 
(1489 ВВ І, 374). 
Дає. ще ^ПИСКОУЛ1. 
ПИСКЬ2, ПИСКЬ, ПИСК ч. (28) (особова назва, молд. 

писк «вершина», «шпиль»): а на то є(ст) віра... радула 
пискь столника (Васлуй, 1438 Со5^. II, 15); А на то ест... 
в. п. Радоула Писка (Васлуй, 1465 ВВ І, 88). 
ФОРМИ наз. одн. пискь, пи(с)кь, Пискь, пи(с)кь, Писк 7 

(1440 ВВА.С 32; 1448 Сові. II, 737; 1449 Сові. її, 386; 1459 
ВБ І, 32; 1464 ВВ І, 84, 86; 0//?«А» 517); зам. род. в. п. 
радула пискь столника 2 (1438 Сові. II, 15); род. одн. писка 
18 (1442 Сові. II, 93; 1443 Сові. II, 141; 1448 Соя*. II, 314; 
1452 Сові. II, 410; 1453 0/Я«А» 503; Сові. II, 454, 496; 
1454 Сові. II, 501; 1464 Соя*. 5. 60; 1465 ВВ І, 88 і т. ін.); 
писка І (1453 Соз*. II, 468). 
Див. ще ПИСКОУ. 
ПИСКЬ1 див. ПИСКЬ1. 
ПИСКЬ2 див. ПИСКЬ2. 
*ПИСМЄННЬІИ прикм. (1) (засвідчений на письмі) 

писемний: ино мі (І)... тоую ста(в)ропигїю мн(с)тьірю пє- 
чє(р)ско(м) с прєділами єго ствє(р)жаємь и (з)моцняе(м) 
иа вічньїе часи по(д)лоугь листоу и характїи писмє(н)- 
иии (!) грамотноє о(т) великого кн(я)зя роуского андрєя в 
мн(с)тн(р) пєче(р)скїи даного (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. ж. ! писмє(н)нни (1481 ГПМ). 
*ПИСМО див. *ПИСЬМО. 
*ПИСМА с. (І) (цсл. писмА) (послання, лист) писання: 

А пан и господар ь наш корол его мил ость и Короуна аби 
нам полнили и здержали, подлоуг слюбов и записов што 
сА записовали и конали межи нами и межи тьіми то трима 
великими и королєвскими чєсники, што их проАвлАємь оу 
вишиєм писмєни (Сучава, 1462 ВВ II, 292). 
ФОРМИ: місц. одн. оу писмєни (1462 ВВ її, 292). 
Див. ще *ПИСЬМО 3. 
*ПИСЬМО с. (4) 1. (те, що написане) письмо (1): Люп- 

кьіе справи, еслиби не били стверженьї голосомь светковь, 
албо сведецьтвомь писма, бордзо бьівають вь запомненю 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 26). 

2. (дія) живописання (1): докончали шию каплицю 

письмомь мця октябра (Краків, 1478 ОБРН 131). 
3. (послання, лист) писання (1): не єсть то ди(в) ани 

новина ижє писа(л) такий річи которьш писа(л) ка(к) нашь 
иєприятєль... мьіслА и оумьісло(м) нєлриятєлски(м) жа- 
дая а хотА своими льстивьіми писмьі мисли ваши... ніко- 
тороє о на(с) оувєсти.оу вотпіньє (!) (Брест Куявський, 
1447-1492 ЛКБВ); 
листовоє писмо (1) див. *ЛИСТОВЬІИ. 
ФОРМИ: род. одн. писма (1389 РЕА І, 26); ор. одн. 

писмомь, письмомь (1436 Сові. II, 706; 1478 ОБРН 131); 
ор. мн. писмм (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще * ПИСМА. 
ПИТАРЬ, ПИТАР ч. (4) (придворний чин) управляючий 

двором молдавського господаря та придворним штатом: 
и оу том оуставши наш вірний пан Моушат дворник и за- 

платил он вьси тотьі вьшієписаннни пинізи р злат татар- 
ских оу роуки слоузм нашємоу паноу Щєфоулоу питарю 

(Ясси, 1476 ВВ І, 208); Господа(р) нашь вєлики(и) кнА(з) 
алєкса(н)дрь лито(в)ски(и) роускн(и)... всказаль што еси 
прьісилаль к намь своихь пословь дчоуржоу дво(р)ника 
а миха(и)ла питара (б. м. н., 1496 ПДСВВ); А пак хотарь 
Тльвєщ(є>м... да єст по коуда хота(рил)... пан Динга пи- 
тарь и сь мєжїАши (Гирлов, 1499 ВВ II, 155). 
ФОРМИ: наз. одн. питарь 1 (149950 II, 155); питар 1 (1492 

ВВ І, 510); дав. одн. питарю (1476 ВВ І, 208); знах. одн. 
питара (1496 ПДСВВ). 
Див. ще ПИТАРЮЛ. 
ПИТАРЮЛ ч. (1) (придворний чин) управляючий дво¬ 

ром молдавського господаря та придворним штатом: ми 
Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже прїидє прАд 
нами... пан Щєфоул питарюл... и продал... єдино селище 
на имА Попринканїи (Ясси, 1476 ВВ І, 208). 
ФОРМИ: наз. одн. питарюл (1476 ВВ 1, 208). 
Див. ьще ПИТАРЬ. 
*ПИТАТИ див. *ПЬІТАТИ. 
ПИТИ дієсл. недок. (4) (що і без додатка) пити: А пить 

могоричь оу бнбицкого оу дому за копу гроший (Пере¬ 
мишль, 1359 Р 10); а то на каждую неділю каждому теслі 
даваль пос'ми грон (!) ніирокихьи є іди к тому истраву всімь 
дава(л) и ести и пити (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: інф. пити (1386—1418 Р 35); перф. пас. З ос. 

одн. ч. пить (1359 Р 10; 1366 Р 12; 1378 Р 26). 
ПИТИКЬ, ПИТИК ч. (21) (особова назва, молд., пор. 

цсл. питикь «мавпа»): мьі алєксандрь воєвода... чини(м) 

знаменито... оже... пань тоадєрь питикь елоужить намь 
правою и вірною слоужбою (Сучава, 1414 ВІД «А» 
441); А на то ест... в. п. Лази Питика (Сучава, 1467 ВВ 
I, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. питикь, Питик, Пити(к) 9 (1414 ВІД «А» 

441; 1456 ЗСФ; 1462 ВВ 1,52; 1464 50 1,84; 1466 50 І, 113, 
115; Сові. 3. 69); род. одн. Питика, Питик (3452 Сові. її, 410; 
1454 Сові. II, 509; 1458 ВВ І, 6; 00?«А» 512; 1459 Сові. 3. 22; 
1460О/#«А» 515; 1464 Сові. 3. 60; 1465 ВВ 1,88; 0//?«А» 
518; 1467 50 І, 119 і т. ін.). 

*ПИТЇЄ с. (1) (напій) питво: а ко(то)рїи нь(!) имєтсА 
написати оу и(х) катасти(х) а калоугєри имаю(т) волю 
о(т) на(с) оузіти ємоу тото питі є (б. м. н., 1458 ВІД«Ат> 
513). 
ФОРМИ: знах. одн. питїе (1458 ВІД «А» 513). 
Пор. ПИТИ. 
*ПИТОМЬІ див. *ПИТ0МЬІИ. 
* ПИТОМЬІИ прикм. (67) (який становить чию влас¬ 

ність) питомий, власний, при належний кому: и да(л) ємоу 
гєргє своєю волею тое село вьі(ш)писанноє ... паноу кости 
прькалабоу за єго питомьі товарь за осємь со(т) зла(т) 
готовьі(х) (Сучава, 1449 Сові. II, 385); Се я Янь... продаль 
есми доброволно... землью свою питомую у волости Вол- 
ковиской (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); Єще єсмо дали 
нашє(моу) монастирю єдиного нашєго питомого татарина 
(Сучава, 1466 50 І, 106); и дали єсмо томоу свАтомоу нашє¬ 
моу питомомоу монастирю от Поутнои наши питомїи мли¬ 
ни от Серєтскаго трьгоу, що соут на Сєрєті (Сучава, 1473 
50 І, 181); И пак... прїидє... Дрьгьлинь, дочка Настина... 
и дала она сама от свою части и от єи правоую и питомоую 
отниноу, от єи праваго оурика (Васлуй, 1497 50 її, 119); 
И... мьі... дали смо томоу... монастироу Бистричьскомоу 
изміноу за тоти вьішеписаннїи села нашй правій и пито- 
мьш чьтири села на Бистрици ж(є) (Ясси, 1500 50 II, 
173). 
ФОРМИ: род. одн. ч. питомаго 38 (1479 50 1, 223; 1480 

ВВ І, 244; 1481 ВВ 1, 248; 1482 ВВ І, 260; 1483 50 І, 269; 
1484 ВВ І, 276; 1487 50 І, 291; 1490 50 І, 397; 1495 50 
II, 87; 1499 50 II, 153 і т. ін.); питома 1 (1499 50 II, 147); 
дав. одн. ч. питомомоу (1473 50 І, 181); знах. одн. ч. пи¬ 
томїи 1 (1473 ВВ І, 181); питоми 1 (1449 Сові. II, 385); 
питомого 1 (1466 ВВ І, 106); наз. одн. с. питомоє (1482 
50 І, 264); знах. одн. с. питомоє, руіото]е 2 (1465 СЕ 176; 
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1488 ДГСПМ); зам. ж. питомоє отниноу 1 (1481 ВО І, 249); 
наз. одн. ж. питомам І (1475 Ви І, 207); питомаа 1 (1469 
ВП І, 136); знак. одн. ж. питомоую 9 (1451 ЛкЮЗР II, 106; 
1468 ВО 1, 127; 1470 ВО І, 150; 1473 ВО І, 183; 1484 ВО І, 
276; 1487 ВО 1, 304; 1491 ВО 1, 451, 452; 1497 ВО її, 119); 
питомою 3 (1482 ВО І, 265; 1484 ВО І, 285; 1487 ВО І, 516); 
знак. мн. ч. питомїи 1 (1473 ВО І, 181); питомми 1 (1488 
ДГСПМ); питомм і (1465 £>/к«л» 518); знак. мн. с. пито¬ 
мїи 1 (1475 ВО І, 203); питомьіи 1 (1500 ВО II, 173); знак, 
мн. ж. питомм 1 (1469 ВО І, 134) 

"ПИТРО див. ПЄТРЬ1. 
*ПИТОУШОКЬ ч. (1) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): а хотарьі тімь сєломь... оть поросічєи на оус- 
тиє питоушка (Сучава, 1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: род. одн. питоушка (1420 Сові. І, 135). 
ПИЦОУРКО ч. (1) (особова назва): мьі (Стєфан во)єво- 

да... чиним знаменито ... ожє тотьі истинньї слоуги наши 
Михьило и Пицоурко... продали... (єд)но село за 
Проутом на имі Шировци (Сучава, 1478 ВО І, 218—219). 
ФОРМИ: наз. одн. Пицоурко (1478 ВО І, 218). 
*ПИЧАТЬ див. ПЄЧАТЬ1. 
ЇПИЧЕВИ (ПИВЧЕ) див. *ПИВЧЕ. 
*ПИЧОРОГЬ ч. (1) (особова назва): єщє єсмьі ємоу да¬ 

ли шєсть чєлі(д) циганскьі(х), на имі брьлада и доумит- 
ра... и пичорога сь женами и дА(т)ми и(х) (Сучава, 1446 
Сові. II. 238). 
ФОРМИ: знак. одн. пичорога (1446 Сові. II. 238). 
* ПИЩАЛЬ див. *ПИЩАЛЬ. 
* ПИЩАЛЬ ж. (3) (вогнестрільна зброя) пищаль: Што 

на крємєньцьі подано три фоуклєри а чотьіри про(х)ницьі 

пушєкь мальі(х) з а пищаль одна (б. м. н., XV ст. ИК)\ 
В городе оу вєници поушка а двє пищали (б. м. н., бл. 
1471 ЛК3 9\ зв.). 
ФОРМИ: знак. одн. пищаль (XV ст. ИК)\ наз. мн. пи¬ 

щали (бл. 1471 ЛДЗ 91 зв.). 
*ПИЩОАСЬ ч. (3) (назва потоку в Молдавському кня¬ 

зівстві): а господство ми оу том благопроизволих... яко 
да оутврьдим и оукріпим нашь свАтьіи монастир от Вели¬ 
кого Тазлова, що ест на оустїє Пищоаса (Сучава, 1491 ВО 
1, 452). 
ФОРМИ: род. одн. Пищоаса (1491 ВО І, 452). 
*ПИАТРА див. *ПЇАТРА. 
ПИАТРОВОІ прикм. (1): тімь мьі видівшє и(х) правую 

и вірную службоу до на(с)... дали и потврьдили семи имь... 
села на рєбричи на имА пожєрєщи и пєтрилєщи, гдє є(ст) 
домь пиАтрово(і) (Сучава, 1443 Сові. II, 179). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пимтрово(і) (1443 Сові. 11, 179). 
Див. ще *П!АТРИНЬ. 
Пор. * ПЇАТРА. 
*ПИАТРЬ див. ПЇЯТРЬ. 
* ПЇАТРА ч. (12) (особова назва, молд., пор. Пєтрь): 

а на то є(ст)... в. п. пїатрьі и дітей єго (Сучава, 1437 Сові. 
І, 541—542); а на то ест... в. п. жоуржа пїатрьі (Сучава, 
1439 Сові. II, 46). 
ФОРМИ: род. одн. пїатрм 9 (1437 Сові. 1, 530, 536, 542; 

1438 ОВАс 27; 1439 Сові. II, 35, 42, 46, 62; МіН. 206); пят- 
рм 1 (1439 Сові. II, 32); пї*атрі 1 (1437 Сові. І, 515); пи/атрі 
1 (1438 Сові, II, 8). 
Див. ще ПЇЯТРЬ. 
*ПЇАТРИНЬ прикм. (3): И такожь прїидє... грозавь 

ень могошєловь... и продаль ... половина села... панїи 
ніги пана пїатр(и)нои (!) (Васлуй, 1438 Сові. II, 14); 

-п ї а т р и н о місто (1) (назва земельної ділянки 
у Молдавському князівстві): тімь мьі... дали єсми имь... 
(три) мість о(т) поустини єдно на краснои... дроугоє на 
ло<хані? по)вьішє пїатрина міста (Васлуй, 1436 Сові. І, 
449—450). 
ФОРМИ: род. одн. с. пїатрина (1436 Сові. 1, 450); род. 

одн. ж. зам. наз. одн. ж. (тот)а истиннаа панїи пана журжа 

пїатринои ніга (1438 Сові. II, 14); дав. одн. ж. 1 пїатр(и)нои 
(1438 Сові. II, 14). 
Див. ще ПИАТРОВОІ. 
Пор. *ПЇАТРА. 
*ПЇАТРЬ див. ПЇЯТРЬ. 
*ПЇЄТРЬ див. ПЇЯТРЬ. 
*ПЇСАРЬ див. ПИСАРЬ. 
ПЇСАТИ див. ПИСАТИ. 
ПЇСАТЇ див. ПИСАТИ. 
РЮТК ч. (1) (особова назва): А рггі Шігп Ьїіі зшсісгу: 

рап Лап кгако^зкі, сшагісг Тпагпо\узкі... рал Ріогг Ва- 
коіЬкі зІЬагозіЬа робоїзкі (Краків, 1407 АркЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. Ріоїг (1407 АркЮЗР 8/1, 4). 
Див. ще ПЄТРЬ 
РІЗ АР див. ПИСАРЬ. 
РІЗЗАр див. ПИСАРЬ. 
*РІ32АТІ див. ПИСАТИ. 
ПЇЯТРЬ ч. (16) (особова назва, молд., пор. Пєтрь): а 

на то є(ст),.. віра пана журжа шатра (Сучава, 1435 Сові. 
I, 403); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїи¬ 
дє прАд нами... Оурита... оуноука Жоуржа Пїатра... и 
продала,., єдно село (Сучава, 1490 ВО І, 389—390). 
ФОРМИ: наз. одн. Пїятрь (1490 ВО І, 390); род. одн. 

Пїатра, пїатра 11 (1435 Сові. І, 403; 1436 ВАМ 29, 33; 
0/Я«А» 469; Сові. І, 476; 1437 МіН. 203; 1438 Сові. II, 27; 
1442 Сові. II, 93; 1490 ВО І, 390 і т. ін.); пїмтра, пимтра З 
(1436 Сові. І, 460, 473; 1438 АС В); пієтра 1 (1439 Сові. 
II, 52). 
Див. ще *ПЇАТРА. 
*ПЇ АТРЬ див. ПЇЯТРЬ. 
ПЛАВЬ ч. (1) пробкове дерево, корок: А кто оусхочєт тих 

люди соудити ... или мито от них брати от оусєго их това- 
роу: или... от платно или от жєлізо или от плавь... вєздє 
да ест имь слободно и без мито (Сучава, 1466 ВО І, 96). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от плавь (1466 ВО І, 96). 

* ПЛАКСИ ЧЬ ч. (3) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь 
дмитриєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... тьі(м) то листомь 
чинимьі знамєни(т)... како кєдьі... кнА(з) вєлєбньїи дмит- 
рии инімь имєнє(м) корибу(т)... королеви польскому... 
вірность праваА и не изрушистаА слюби(л) а ми... ислю- 
буємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39); пєрвьіи поручни(к) 
кнА(з) михаило євнутєви(ч)... кнА(з) юрьи лєвь плакси(ч) 

лєвь васильєвь скь ру(с)нь плакси(ч) (б. м. н., 1392 Р 46). 
ФОРМИ: наз. одн. плакси(ч) (1388 Р 38; 1392 Р 46). 
ПЛАНИНА ж. (4) (болг., серб, планина) І. гори, гірська 

місцевість (2): вєлики самодєржАвньи мл(с)ти бжи гнь їо 
романь воєвода обладаА землею молдавьскою о(т) планиньї 
до морА даль єсмь исмоимь сьіньми олєксаньдро и бог- 
дань слузі нашєму иваньїшю витАзю за єго вірную служ¬ 

бу г села на еєрєті (Роман, 1392 Сові. І, 7); вєлики самодер¬ 
жавний г(осподи)нь їо роман воєвода землі молдавскої 
от планиньї до брєгу морА... чинимь то відомо... ожє тоть 
слуга наш тодорь ись своєю братиєю... слоужили намь ис 
правою вірою (Сучава, 1393 Сові. І, 13). 

2. (гірська долина, гірське пасовище) полонина (2): мьі 
Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє оутврьждаємь 
и оукріплАєм и даєм и дали єсми... нашємоу монасти- 
роу... села... и (на Остри) єд(ноу) планиноу на (имі) 
0(стр)а, и слатиноу оу Остри, щ(о) жє от д(а)вна бьіла 
их тота планина и сь слатиною (Сучава, 1475 ВО ї, 
203). 
ФОРМИ: наз. одн. планина (1475 ВО І, 203); род. одн. 

планиньї (1392 Сові. І, 7; 1393 Созі. І, 13); знак. одн. пла¬ 
ниноу (1475 ВО І, 203). 
Див. ще *ПЛОНИНА, *ПОЛОНИНА 
*РЬАТН див. *ПЛАТЬ. 
*ИЛАТА ж. (1) грошова данина, грошовий податок: 

И тьіми разьі здесе мещане бьіли вь нась... а слюбили намь 
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(б ориг. намь повторено двічі.— Прим. вид.) плату пови- 
шьіть (Радомль, 1487 РИБ 227). 
ФОРМИ: знах. одн. плату (1487 РИБ 227). 
Див. ще *ПЛАГЬ, *ПОПЛАТОКЬ, *ПОПЛАГЬ. 
ПЛАТИТИ, П ЛАТІ ТИ, ПЛАТЇТЇ, ПЛАТИТЬ, ПЛА¬ 

ТІТЬ дієсл. недок. і док. (123) І. недок. і док. (у при¬ 
мусовому порядку — данину, мито) платити, сплачу¬ 

вати (107): а вживаючи того дворища не надобі ни воина 
ни А ловці платити (Казимир, 1349 Р 4); а о(т) ско(т) що 
имоу(т) коупити мито да платА(т) и пріпи(с), ка(к) платили 

при оци нашє(м), та(к) да платі(т) (Васлуй, 1437 Сові. 
II, 709); а нигдє у нашєи зємли соучавское мьіто да не 
платАть, лише у со(ч)ві, щобьі платили, коли прїиду(т) оу 
сучаві, а индє нигдє щобьі нє имали єи платити (Сучава, 
1455 Соб/. II, 771); а оу Тигини да платіт какжє ис пєрва 
платили мьіто, тьімжє обьічаєм и теперь имають платити 
(Сучава, 1460 ВБ II, 273); А которьш бьі гости хотели мьіто 
иашо обьежьдчати новьіми дорогами, минаючьі мито нашо, 
и тьі бьі ихь оть того устегаль, нехай бьі ездили старьіми 
дорогами и мьіто нашо платили по старому (Краків, 1487 
РИБ 226—227); хто комоу забьєть жєрєбА три грївньї 
маєть платить (XV ст. ВС 36 зв.); И тиж пак оу том промьіс- 
лили есмо та смо пожаловали шолтоузове и паргарє и 
оуси оубогїи люд'і... та смо потврьдили им старїи закон, 
како ни єдин чловікь от которих живоут оу Брьлад они 
аби нє платили малоє мьіто (Бирлад, 1495 ВБ II, 64); 

слидг злодїискии платити (1) див. *СЛГВД'Ь; 
шиа платити (2) див. ШИА. 

2. недок. і док. (виконувати грошові зобов'язання) платити, 

сплачувати (12): а толко не приспєю на тоть днь ино ми 
платити оу дєсАторо толко солжу как жо на сєи грамоте 
написано (б. м. н., 1387 СП № 12); а о(т) ско(т) що имоу(т) 
коупити мито да платА(т) и пріли(с), как платили при 

оци наше(м) та(к) да платі(т) (Васлуй, 1437 Сові. II, 709); 
А што есми на брата своего мовиль, штобьі не з делного 
шіатиль за Микуличьі, ино са есми доведаль, што и з 
дельного платиль (б. м. н., 1459 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 18); А ко¬ 
му коли вь нихь подаемь пенязи на квитацьіяхь з мьіта на¬ 
шого, они мають имь платити по рокомь (Краків, 1487 
РИБ 226). 

3. недок. (за виконану роботу) платити (2): А глина- 
рюмь... шисть гривень платиль есмь глинарюмь, клєпачь 
же казаль платити (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: інф. платити, рІаШі, платїти,платїтї 38 (1349 

Р 4; 1387 СП № 12; 1388 ХРІ 104; 1421 Сові. І, 142; 1448 
Сові. II, 741; 1450 ЗНТШ XI, 7; 1458 БІР«А» 512; 1470 

523; 1487 РИБ 226; XV ст. ВС II зв.; 1490 ВБ І, 
420 і т. їн.); платить, платіть 9 (XV ст. ВС 25, 27 зв., ЗО 
зв., 35, 36 зв., 37, 37 зв., 39); плати(т) 8 (1437 Бір II, 
фотокоп. 8; 1444 Сові. II, 208; 1452 Сові. II, 759; XV ст. 
ВС 29, 37); ! платї 1 (XV ст. ВС 17); зам. баж.-ум. сп. 
щоби нє робили на(м) ни плати(т) 1 (1456 ГПХМ)\ теп. 
З ос. мн. платить (XV ст. ВС36); перф. 1 ос. одн. ч. платиль 
єсмь (1386—1418 Р 35); 3 ос. одн. ч. платиль, шіатїль 
(1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; XV ст. ВС 39); 3 ос. мн. платили 
(1437 Сові. II, 709; 1460 ВБ II, 273); майб. З ос. одн. имє(т) 
платити, имє(т) платїти (1453 Сові. II, 445; XV ст. ВС 28); 
З ос. мн. боудоуть платити 1 (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); имоут 
платити 1 (1456 Сові. II, 791); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
штобьі... платиль (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); 3 ос. мн. щобьі 
платили 21 (1439 Сові. II, 59; 1447 Сові. II, 288; 1448 
0/Я«А» 491; 1453 ПГОВ\ 1454 Сові. II, 508; 1455 Сові. II, 
771; 1456 ГПХМ; 1460 ВБ II, 273; 1470 ВБ І, 140; 1475 
ВБ І, 200 і т. ін.); аби платили 7 (1453 ПГОВ; 1456 Сові. 
11,788; 1459 БІр^Аі> 514; 1460 ВБ II, 273; 1495 ВБ II, 64); 
нехай би... платили 1 (1487 РИБ 227); нак. сп. З ос. одн. 
да платить 1 (1439 Сові. II, 59); да... плати(т) 1 (1454 
ПГПММ); 3 ос. мн. да платіть, да... платіть 8 (1449 Сові. 

II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1458 ВБ II, 262); да платіт, да 
платмт 2 (1460 ВБ II, 273; 1463 ВБ II, 295); да платмть 1 
(1455 Сові. II, 771); да платі(т), да платл(т) 3 (1434 Сові. II, 
675; 1435 Сові. II, 676; 1437 Сові. II, 709; 1448 Сові. II, 
741; 1452 Сові. II, 759; 1455 Сові. II, 773); дієприсл. одноч. 
платечи (1389 РЕА І, 27). 
Див. ще ЗАПЛАТИТИ, ^ПЛАТИТИ СА, ПОПЛА¬ 

ТИТИ. 
* ПЛАТИТИ СА дієсл. недок. (2) платитися: А оу сє- 

рєтском трьгоу от крамних аби сА платило от гривни по 
три гроши, яко и вьішє пишем (Сучава, 1456 Сові. II, 790); 
А оу Сєрєтском трьгоу от крамних аби сА платило от грив¬ 
ни по три гроши, яко и вьішє пишем (Сучава, 1460 ВБ II, 
275). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. перф. пас. З ос. одн. с. аби са пла¬ 

тило (1456 Со5*. II, 790; 1460 ВБ II, 275). 
Див. ще ЗАПЛАТИТИ, ПЛАТИТИ, ПОПЛАТИТИ. 
ПЛАТИТЬ див. ПЛАТИТИ. 
і ПЛАТІ (ПЛАТЇТИ) див. ПЛАТИТИ. 
ПЛАТЇТИ див. ПЛАТИТИ. 
ПЛАТЇТЇ див. ПЛАТИТИ. 
ПЛАТІТЬ див. ПЛАТИТИ. 
*ПЛАТНЕРТ> ч. (2) (стч. ріагпег, стп. ріаїпег?., нім. 

Ріаііпег) зброя: А пань Петрь пришоль у кліть у тую сь 
Давидомь и сь иншьіми людьми и попьіталь у мене платне- 
ровь (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: род. мн. платнеровь (1498 АЛМ 163); знах. 

мн.^платшери (1498 АЛМ 163). 
ПЛАТНО с. (5) (цсл. платьно) полотно: и щтобьі и(м) 

доброволно и слобо(д)но ходити по всеи зємли г(с)ва ми... 
продавати свою трьговлю, и сукна и платно (Васлуй, 
1452 Сові. II, 759); але платно и бобов да продають локтєм 
(Сучава, 1458 ВБ II, 261); А кто оусхочєт... мито от них 
брати, от оусєго их товароу... или от соукно или от плат¬ 
но... вєздє да єст имь слободно и без мито (Сучава, 1466 
ВБ І, 96). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от платно (1466 ВБ І, 96); 

знах. одн. платно (1452 Сові. II, 759; 1458 ВБ II, 261). 
Див. ще *ПЛОТНО, ПОЛОТНО. 
*ПЛАТЬ ч. (25) грошова данина, грошовий податок: А 

дали есми имь та села у віки со всімь правомь и панствомь, 
и со всіми плати, и с ужитки, и со всіми доходи, яко изві¬ 
ка к тимь селомь у ихь границях прислушают (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 5); ми, великий князь Швитрикгаил... чи- 
нимь знаменито... иже... ми... дали есмо и записали за 
его вірную службу села... зо всими плати, што к тьімь 
селамь слушало и тягьло... и зо всими пожитки (Луцьк, 
1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7—8); и мьі ємоу... и записали... тиє 
села... и со всими плати, што к тим имєнАм слушаєт и 
слушало (Київ, 1437 АЗ І, 34); а на мєстє... тьіхь люде(и) 

коториє землю пашоуть лв члвки а дають платоу по два(д)- 

цати грошє(и) с члвка а ти(х) досить людє(и) которьіе єщо 
воли нєвисєдєли, а коли вьісєдять и они такожь боудоуть 
платити плать (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); И мьі о то(м) 
сами очивисто опьітьівали намістника воло(ди)мирьского 
пана василья хрі(б)товича какоє то єсть село а што на(м) 
с ніго пл(т)оу идєть (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: род. одн. платоу, плату 4 (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 

92; 1497 РИБ 684; 1499 АСД VI, 2); пл(т)оу 1 (1499 ГОКІР); 
знах. одн. плать 1 (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); ор. мн. плати 16 
(1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1433 Р 119; 1437 АЗ І, 34; 1438 
Р 138; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 АкЮЗР І, 18; 1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 60; 1487 АЗ І, 240; 1493 АЛРГ 56; 1499 ГОКІР і 
т. ін.); плати, рІаІНі 2 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1407 АрхЮЗР 
8/1, 4). 
Див. ще *ПЛАТА, *ПОПЛАТОКЬ, *ПОПЛАТЬ. 
*ПЛАТЬЯ ж. (1) одежа, одяг: Отписую Пречистой до 

Печерского монастьіра панцьір и кожух куний, сірою 
і кувтірою волочень... а пану Гвоздю кожух куний, рабою 
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камькою волочен; а пану Юрши моеи поль платне (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
ФОРМИ: род. одн. платье (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
*ПЛАЦЬ див. *ПЛЯЦЬ. 
*ПЛАЧЛЇВЬІИ прикм. (1) (який викликає співчуття, 

жалість) слізний: Пла(ч)лївьш жалобні прє(д) на(с) прї- 
шли ка(к) слоужебнїци по зємли єсдА(т) оубогьія кмєти 
алюба (!) села дховньїхь алюбо оубогьі(х) зємлАньї оутї- 
скають (XV ст. ВС 14 зв.). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. пла(ч)лївьш (XV ст. ВС 14 зв.). 
ПЛАЧІ) ч. (1) плач: Гдв колї дввка, алюбо жонька.. 

боудБ(т) оусилована и она крикомь и плачомь освє(т)чи 
своє оусилованїє... а лю(ди) то пєрєсоудо(м) визнають... 
тогдьі то(т) имєєть казнєнь по(д)лоу(г) виньї пїсаньї о сїль- 
ствє (XV ст. ВС 36—36 зв.). 
ФОРМИ: ор. одн. плачомь (XV ст. ВС 36). 
ПЛЄБАНЬ, ПЛЕБАН ч. (3) (стч. рІеЬап, стп, рІеЬап, 

лат. рІеЬапиз) парафіяльний священик: а при томь бьіль 
якубь Бискоупь кнАзь БартоломБИ плєбан (пошкодже¬ 
но.— Прим. ред.) хть кмита старостинь (б. м. н., 1369 
ПСЧК); а при томь бьіли судьБ и свбдци... пань лучка 
воить сольскии плебань зудєчовьскии миколаи и голо- 
буть (Зудечів, 1411 Р 80); А при том бьіли добрьіе люди: 
пань Взячь... а пань Ласко, а духовньїхь бьіли: плебань 
Володимерскии князь Станиславь... а пупь Ивань Пят- 
ницькии (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628). 
ФОРМИ: наз. одн. плєбан, плебань, плебань (1369 

ПСЧК; 1411 Р 80; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628). 
Див. ще КЛЕБАН. 
ПЛЄМЄНИК див. ПЛЄМЄННИКЬ. 
ПЛЄМЄНИКА ж. (2) двоюрідна сестра, дочка дядька 

або тітки: мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидошв прАднами... пан Михоул Драгославь, сьін Тоа- 
дєра Нєгроула... и плємєника єго Наств, дочка Іона 
Нєгрнлєскоула... и продали... єдно село на Тоутовв (Вас- 
луй, 1495 ви 11,57). 
ФОРМИ: наз. одн. плємєника (1495 60 її, 57); дав. одн. 

племеинкн (1495 Ви її, 57)- 
Див. ще ПЛЄМЄНИЦА. 
ПЛЄМЄНИКЬ див. ПЛЄМЄННИКЬ. 
*ПЛ€МЄпИТЬіИ прикм. (І) родовитий, знатний: Моуд- 

рьім и плємєнитьім и вьсбкои чести достоиньїм нам же 
драгим приАтєлєм, вьсбмь Брашовьномь (Дольний Торг, 
1475 Ви її, 336). 
ФОРМИ: дав. мн. плємєнитьім (1475 В О II, 336). 
ПЛЄМЄНИЦА ж. (32) двоюрідна сестра, дочка дядька 

або тітки: И оуставшє наши слоуги Лоука и братїА єго 
Оанча и Тоудоран и заплатили оусє исполна... оу роуки 
слоузБ нашємоуМатєю, сьіноу Юрїю Манєвичю, и оу роуки 
плємєници єго Аноушки, дочка Лоука Манєвича (Су- 
чава, 1487 В О І, 306); а дроугаа част от того села да ест плє- 
минницам их Насти и сестри єи Мьрїи, дочкам Нбгини 
(Сучава, 1495 60 II, 84—85); мьі Стєфан воєвода... знаме¬ 
нито чиним... ожє прїидоша... слоуга наш Сима БєнА и 
сестра єго Моуша... и плємєница єго Стана... и продали... 
єдно село... на имА Ботєщи (Ясси, 1500 60 II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. плємєница (1489 50 І, 376; 1492 60 

- І, 509; Собі. 3. 161; 1493 50 її, 14; 1495 ВО її, 59; ПГСВР; 
1497 ВО II, 107; Сазі. 5. 223; 1499 60 II, 153; 1500 60 II, 
175 і т. ін.); дав. одн. плємєници (148760 І, 306; 1489 60 І, 
376; 1495 ПГВСР; 1497 60 її, 107; Собі. 5. 223; 1499 60 
II, 154; 1500 60 її, 175); ор. одн. плємєницєю (1487 60 
1, 306); наз. мн. плємєници 1 (1491 60 І, 491); плєминни- 
ци 1 (1495 60 II, 84); дав. мн. плємєницам 1 (1491 60 І, 
491); плєминницам 1 (1495 50 II, 85). 
Див. ще ПЛЄМЄНИКА. 
ПЛЄМЄННИКЬ, ПЛЄМЄНИКЬ племєнник, ПЛЄ¬ 

МЄНИК, і ПЛЄМИННИК Ч. (88) 1. родич (1): Колї 
хто держіть оу заклади дєди(ч)ство сказоуємь мьі(ж) то(т) 
которьш то застав и(л) а нє блдє(т) ли того тогдьі єго бли- 

(ж)нїи алюбо плємєнникь... имаєть освє(т)чєнїє оучини(т) 
ижє то дєди(ч)ство оу такьі(х) пєнєзА(х) заложєно (XV ст. 
ВС 20 зв.). 

2. двоюрідний брат, син дядька або тітки (85): тб(м) 
мьі... дали и потвердили єсмьі ємоу... село на имб бозїа- 
нїи... щожє ємоу продали тоє село и монастирь плємєни¬ 
ци єго станчоу(л) кормохоу(з) и сестра єго.нєгрита (Суча¬ 
ва, 1446 Созі. II, 247); сєго ра(д) мн... єсми дали и потвер¬ 
дили марушки и ми(х)нови плємєнику єи оусБ села ку(п)- 
чичєва (Васлуй, 1474 РГС); Тоє вьсє вишєписанное да єст 
слоугам нашим Жоуржи и плємєникоу єго Іоноу от нас 
оурик и сь вьсєм доходом (Сучава, 1483 В О І, 267); и за¬ 
плати^) азь г(сд)во ми оуси тоти вишєписанїи пинв- 
зи... оу роуки наши(м) слоуга (м) шандр оу га(р)доу и оу 
роуки плємєникоу єго шоушманоу и оу роуки оуикоу 
ихь Иваноу (Сучава, 1488 ДГСВМЩ); И оуставпга наши 
слоуги Сима и брат єго Оника та заплатили оуси тоги вьз- 

шєписаниїи пинбзи о злат татарских оу роуки слоузв 
нашємоу Сими Бєнб и сестри єго Моуши и братаничю Боу- 
ди и плємєникомь их Аврамоу и плємєници их Стани (Яс¬ 
си, 1500 ВО II, 175). 

3, племінник, син брата або сестри (2): нашь плємєнь- 
ни(к) бєкбула(т)ь и хожа мєдинь оучинилсА намь ворогь 
и оуста(ли) иа на(с) (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); оузрвв- 
шї єсмо знамєиитоую намь слоужбоу... Слоуги нашого 
вврно(г) пана Митка плємвнника пана нємири старости 
лоуцкого И мьі... дали єсмо ємоу село липоую уо пєрє- 
мильскомь Поввтє (Луцьк, 1451 Р 158—159). 
ФОРМИ: наз. одн. плємєнникь, плємє(н)ни(к), плємє¬ 

никь, племєнник, ПЛЄМЄНИК, (пл)емєиик, плємєни(к), 
плємєиьни(к) 22 (1392—1393 РФВ 170; 1488 Созі. 3. 127; 
1492 БО І, 506, 509; 1495 БО II, 59; 1496 БО II, 92; 1497 
50 II, 99; Созі. 3. 208; XV ст. ВС 20 зв.; 1500 Созі. 3. 234 
і т. ін.); плємииник 1 (1493 60 II, 22); зам. дав. одн. плє- 
мєник(ь є)го Іоноу 1 (1483 60 І, 267): род. одн. плємБнни- 
ка (145! Р 158); дав. одн. плємєникоу, плємєнику (1474 
РГС; 1483 60 I. 267; 1488 ДГСВМЩ; 1491 60 І, 468; 
1492 ВО I, 506; 1495 60 II, 53; ПГСВР; 1497 60 II, 96; 
99; Созі. 3. 223 і т. ін.); знах. одн. плємєни(к) (1474 РГС); 
наз. мн. плємєииики, плємєники 7 (1492 60 І, 509: 1493 60 
II, 14; 1495 60 II, 53, 57, 64, 248); плємєииковє 7 (1495 
ВИ II, 59; 1495 Созі. З 193; 1497 60 II, 99; Созі. 8. 208; 
1499 Ви II, 146, 153; 1500 60 її, 175); плємєници, плє- 
мєини<ц>и 8 (1446 Созі. 11,247; 1489 60,1, 376; Сох^. 6.133; 
1491 Соя*. О. 37; 1492 60 І, 509: Созі. 8. 161; 1495 60 II, 
57; 1499 60 II, 130); плємєникь! 1 (1495 Созі. 3. 193); 
плєминники 1 (1495 50 II, 53); зам. дав. да єст... сьшоу 
Станин(оу) и плємииники єго 1 (1495 50 II, 53); род. мн. 
плємєннико(в) 1 (1455 Созі. її, 540): плєминник 1 (1493 
60 II, 22); дав. мн. плємєникомь, плємєникомь, плємєни- 
ком, плємєнииком, плємєнико(м) 18 (1470 50 І, 155; 1489 
50 І, 377; Созі. 8. 133; 1495 50 її, 57; Созі. 5. 193, 208, 
209; 1499 50 II, 147, 154; 1500 50 II, 175 і т. ін.); плємин- 
ником 1 (1495 50 II, 53); ор. мн. ! плєиики (1488 60 І, 
324). 

*ПЛЄМЄНЬНИКЬ див. ПЛЄМЄННИКЬ. 
ПЛЄМИННИК див. ПЛЄМЄННИКЬ. 
*ПЛЄМИННИЦА див. ПЛЄМЄНИЦА. 
ПЛЄМЯ див. ПЛЄМА. 
*ПЛЄМ'ЙННИКЬ див. ПЛЄМЄННИКЬ. 
ПЛЄМА, ПЛЄМІї с. (194) зб. (родина, рідня) плем’я, 

рід (170): тогдьі онн пришєдши вшитци и своимь плємє- 
нємь оуздали пану вАтславу со всвми обьвздьі того двори¬ 
ща (Львів, 1370 Р 18); а про то та пани хонька и своємь 
зАтємь и своємь со всвмь плємєнємь оуздала єсть тоть 
мунастьірь калєниковь иванови губив (Перемишль, 1378 
Р 26); а по нашємь животв которьш имє(т) бьіти господарь 
оу нашєи зємли или о(т) двтєи нашн(х) или о(т) братїи 
наши(х) или о(т) нашєго плємєнє или будькто то имь што 
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би не порушили нашєго данїа (Сучава, 1409 БІЯ«А» 437); 
А такожь єсми поставили и завЬскоу й роубли срєбра. 
Ажє що коли тьіА вьішєпнсаньї, Ивоул и Негра, или боудї 
кто от их плЬмєнє имоут починати на пана Игната... тА- 

жею или свадою... да заплатит вьшієписанн(а) завіска и 
роу(бли срєбра) (б. м. н., 1440 Б В Ас 32); О сирота(х) ижє 

нїко(г) иє маю(т) нї оца нї мтри нї плє(мє) (XV ст. СД 9); 
А по нашим животи, кто боудєт господарь нашєи зємли, 
от наших дЬти или от иашєго плємєнє, а тот щоби не пороу- 
шил (в ориг. поуроушил.— Прим. вид.) нашє(го) даанїА 
(Сучава, 1490 Ви І, 398); 

член родини, родич (1): тоє оусє вьішєписаноє да є(ст) 
марушци и плєменю єи михнови и дЬтє(м) и(х) (Васлуй, 
І474 РГС); 
зб. (потомство) плем’я (22): а в то не надобЬ оустоупа- 

тисА ни оунукумь єЬ ни плєменю єЬ (Перемишль, 1359 
Р 10); той ему оурикь сь вьсємь доходомь и дЬтє(м) єго и 
братоу єго драгулови и оунучєтомь и(х) и праоуноучє- 
то(м) и(х) и прасчоурєтомь и(х) и плємєни и(х) на в'Ькьі (Су¬ 
чава, 1414 БІЯ«А» 441); Тоє вьсє вишєписанноє да єст им 
от нас оурик сь вьсєм доходом, им и плЬмєии их и оуноча- 
том их и прЬоуночатом их и пращорЬтом их и вьсємоу родоу 
их, кто сЬ им избєрєт най ближній (б. м, н,, 1490 ВИ І, 
434); 

(покоління) рід, плем’я (1): а изшє(д)шє о(т) того корене 
н плЬмєнЬ или сїлол, или плЬнєнїємь или блди коєл... 
нлж(д)єд никто да нЬ волєнь продаті л ни на мнозЬ ни на 
мал'Ь (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: наз. одн+ племм, плємь 2 (1425 Сові. 1, 173; 

1442 Сові II, 88); род. одн. плємєиє, плємєииє, пл(ємєиє), 
пле(ме)иє, плємєи(є), (плєм)єнє, плємє(и), плє(мє), 
пле(меие) 135 (1408 Сові. І, 61; 1411 Я/Д«А» 439; 1414 
£>/Я«Л» 441; 1424 Сові. І, 162; 1427 БВАс 23; 1431 Сові. І, 
318; 1439 Сові. II, 62; 1448 Соя*. II, 314; 1464 Сові. 3. 60; 
1490 ВБ І, 398 і т. ін.); плємєии, плємєиии 14 (1411 Сові. І, 
95; 1420 Сові. І, 136; 1428 Сові. І, 207; 1443 Со5^. II, 156; 1445 
Сові. II, 226; 1448 Сові. II, 343; 1453 Сові. II, 446; 1459 ВГ> 
1,36; 1465 ВБ І, 88; 1480 ВБ І, 243 і т. ін.); племена, пл(є- 
ме)на, плє(мє)на 4 (1415 Сові. І, 116; 1426 ВАМ 22; Сові. 
І, 178, 183); І племень 1 (1445 Сові. II, 231); пльмєнє 2 
(1440 Б В Ас 32; 1448 БІЯ II, фотокоп. № ІОЬ); плЬмєнЬ 
1 (1401 ЗКЄ); плємм 2 (1403 ДГАА; Д5 338); дав. одн. 
плємєию, (п)леме(и)ю 17 (1359 Р 10; 1415 Сові. І, 121; 
1420 Сові. І, 135; 1429 Сові. 1, 266; 1433 Сові. І, 361; 1437 
Сові. І, 541; 1443 Сові. II, 160; 1448 Сові. II, 359; 1462 ВБ І, 
55; 1474 РГС і т. ін.); плємєии, плємєиї 5 (1414 БІЯ«А» 
441; 1436 Со5^ І, 484; 1438 Сові. II, 7; 1459 ВБ І, 27; 1469 
Вй І, 138); плємєни 1 (1490 ВБ І, 434); плємєнїю 1 (1433 
Сові. І, 350); знах. одн. плємм (XV ст. ВС 29 зв., 36); 
ор. одн. плємеиемь, плємєнємь, плємєнє(м), племенем 
(1370 Р 18; 1378 Р 26; 1458 ПГСММЦ; XV ст. ВС 6, 15; 
1460 ВБ 1, 41). 

*ПЛ€СКАЧОВСКО€ с. (1) (назва земельної ділянки у 
Волинській землі): мьі великий кнАзь Алєксандро... чи- 
ннмь знаменито... ижєт видєвь єсми знамєнитоую слоуж- 
боу намь... кнАзА Михайла Васильєвича и мьі... даємь 
и дали єсмо ємоу... манастьір свєтого Никольї на Клєвани... 
не цєрковньїмь дворишомь и с Плєскачовскимь (Луцьк, 
1446 АЗ III, 5). 
ФОРМИ: ор. одн. Плєскачовскимь (1446 АЗ III, 5). 
ПЛЄСЧИНЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіла доч¬ 

ка моА... а... пан Сєнко Плєсчинь (Ровно, 1488 А5 І, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. Плєсчинь (1488 АЗ І, 242). 
*ПЛЕЧКОВОЕ с. (1) натуральна данина м’ясом, яку 

сплачували різники: Волно резникомь... бьідло купуючьі, 
в рьшку и в клеткахь своихь тушами и чвертями, и на шро- 
тьірубаючьі, кому хотя продавати волно, не даючьі до скар¬ 
бу нашого жадное повинности, плечкового и лоеваго 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 

ФОРМИ: род. одн. плечкового (1389 РЕА І, 27). 
ПЛЄША ч. (3) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

(зна)мєнито (чиним)... ожє прїидоша прАд нами... (слоу- 
га наш) Данчюл Плєша и сестра єго НЬга... и продали... 
єдно село на БрьладА (Сучава, 1499 ВБ II, 168). 
ФОРМИ: наз. одн. Плєша 1 (1499 ВБ її, 168); зам. род. 

сьіном Петра Плє(ша) 1 (1499 ВБ II, 168); дав. одн. Плєши 
(1499 ВБ II, 168). 

*ПЛ€ШАНОУЛОВЬ прикм. (1) <0 млнн Плє- 
шаноуловь див. МЛИНЬ. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Плєшаноулова (1468 ВБ І, 

і ЗО). 
Пор. *ПЛЄШАНЬ. 
*ПЛ€ШАНЬ ч. (1) (особова назва): ТАм мьі... далі и 

потвердили єсми ємоу... млин... межи млином Воулпашє- 
вЬмь и межи Жоуржа Плєшана (Сучава, 1468 ВБ І, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. Плєшана (1468 ВБ І, 130). 
ПЛЄШЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): тЬмь ми... дали 

єсмьі ємоу... єдно село на грабови(х) гдє бьіль домь до- 
брьчиновь и братоуль плєшєскоуль (Сучава, 1427 Со5/. І, 
196). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. домь добрьчиновь и бра¬ 

тоуль плєшєскоуль (1427 Сові. І, 196). 
*ПЛЄШЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотар (5Іс.— Прим, вид.) тимь сєла(м) и(з) до- 
лоу почє(н)ши... право на дА(л), до хотара плєшєщило(р), 
та по врь(х) д'Ьла, по хота(р) плєшєщило(р), гори до лЬса 
(Сучава, 1491 Сові. 3. 156—157). 
ФОРМИ: оод. молд. плєшєшилоіої П491 Сові. 3. 1571. 
*ПЛЄШНИЦА ж. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі алєксандрь воєвода... знаменито чинимь... 
Ожє прїйдє прЬд нами... аноушка... и продала... пєтаА 
часть села от плєшницьі (б. м. н., XV ст. НРРГ). 
ФОРМИ: род. одн. плєшиицьі (XV ст. НРРГ). 
*ПЛИШИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): ми илїа (воєвод)а... чинимь знаменито... ожє 
то(т) истинньш ивашко ень (го)раицєвь прїйдє прЬ(д) 
господствами и продаль... половина своєго села плиши- 
нєць (Сучава, 1439 Сові. II, 35). 
ФОРМИ: род. плишииєць (1439 Сові. II, 35). 
*ПЛОНИНА ж. (1) (ста. ріопіпа < схсл. полонина) 

гірська місцевість, гори: знамєнитосто чинимьі прєзь 
тьнь листь...ижє мьі романь воєвода молдавьскии и дЬ- 
дичь оусєи зємлЬ волошьскоі о(т) плониньї ажє до брєгу 
мор А, ижє... слюбили єсми и слюбуємь... вЬрна служьба 
служити... владиславови... королеви польскому (Сучава. 
1393 Сові. II, 607). 
ФОРМИ: род. одн. плоииньї (1393 Сові. II, 607). 
Див. ще ПЛАНИНА 1, ^ПОЛОНИНА. 
ПЛОПЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): мн илїа воєво¬ 

да... знаємо чинимь... ожє тоть истинни слоуга нашь 
пань бадЬ плопєскоуль... слоужигь намь правою и вєрною 
слоужбою (Сучава, 1436 Сові. І, 484). 
ФОРМИ: наз. одн. плопєскоуль (1436 Сові. І, 484). 
ПЛОПЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): т'Ьмь мн... дали єсмьі имь... села и(х) на имА... мои- 
шинци на юкашоу гдє бьшь виногра(д) и плопєщи оу елати¬ 
ни (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. плопєщи (1429 Сові. І, 269). 
ПЛОСКАРЬ, ПЛОСКАРЬ ч. (7) (придворний чин) 

боярин-чашник, боярин-виночерпій: т'Ьмь мьі видАвшє 
правоую и вЬрноу(ю) єго слоужбоу до на(с)... дали єсми 
ємоу... село... прА(д) нашими панн, на имА прА(д) пано(м) 
нАгоємь и пань пєтрь хоуди(ч)... и пань чєрна(т) плоскарь 
(Нямц, 1443 Сові. II, 119—120); А на то єст вєликаА мар- 
торїА... пан Лоука столник, пан Мирча плоскарь и инїи 
о уси наши панове, вєлици и мали, що при том (б)ьіли 
(Сучава, 1464 ВБ І, 84); Третєє село єсми имь дали на Бєр- 
хЬчи... що смо коупили тоє село от Гєоргїє, сьінь Нєгри- 
лов плоскарь (Гирлов, 1499 ВБ II, 162). 
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ФОРМИ: наз. одн. плоскарь 2 (1443 Сові. II, 120; 1448 
Сові. II, 323); плоскарь 1 (1464 ВБ І, 84); род. одн. плоскарь 
(1488 ВО І, 323, 354, 355; 1499 ВО II, 162). 

*ПЛОСКИЙ прикм. (2) О П л о с к а я нива (1) 
(назва земельної ділянки у Київській землі): и я подлугь 
листу гдрского обедв'Ь тне нивки отехаль к дркви Бжіей 
к стому Николе и границу есми наложиль Плоской ниве 
подле дороги великое, котораяж идеть от Печерского 
мнстря к Льібеди к р'Ьчце (Київ, 1491 АрхЮЗР 8ІІМ, 158); 
нивка Плоская (1) див. НИВЬКА. 
ФОРМИ: дав. одн. ж. Плоской (1491 АпхЮЗР 8/1V, 158); 

знак. одн. ж. Плоскую (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
*ПЛОТНО с. (3) (стп. рїоіпо) полотно: а о(т) сукна и 

о(т) плотна и о(т) вьсє торговлю имаю(т) платити мьіта, 
яко бьі(л) право издавно (Сучава, 1448 Сові. II, 741): а 
о(т) су(к)на и о(т) пло(т)на и о(т) уси торговли имаю(т) 
мьіто платити, яко є(ст) права издавна (Сучава, 1455 С05/. 
II, 772). 
ФОРМИ: род. одн. плотиа, пло(т)иа (1448 Сові. II, 741; 

1455 Сові. II, 772); знах. мн. плотиа (1449 Сові. II, 743). 
Див. ще ПЛАТНО, ПОЛОТНО. 
ПЛОТОУН див. ПЛОТОУНЬ. 
*ПЛОТОУНЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): т'Ьмь мн... дали єсмьі ємоу одно село плотоу- 
нєщи о(т) строунгн (б. м. н., 1411 Сові. І» 84); знаменито 
чиним... ожє прїидє... пан Щєфоул Чєрньтєскоул... та 
продал... єдино селище на имЬ Бєривоєщїи на Сьрата, 
пониже Плотоунєщи, слоугам нашим (Сучава, 1484 ВО І, 
282). 
ФОРМИ: род. Плотоунєщи (1484 ВО І, 282); знах. пло¬ 

тоунєщи (1411 Сові. І, 84). 
*ПЛОТОУНИЦА ж. (1) (назва потоку в Молдавсько¬ 

му князівстві): мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... ожє 
{т)ота ис(тиннаа) матоушица жаловали есми єи особною 
нашєю мл(с)тїю и дали есми юи... єдно село на плотоуни- 
цоу на поле, на имА гдє бьіл н'Ьгоє гьнєскоу(л) (Сучава, 
1433 Сові. І, 350). 
ФОРМИ: знах. одн. зам. місц. на плотоуницоу (1433 

Сові. І, 350). 
ПЛОТОУНЬ, ПЛОТОУН ч. (5) (особова назва): мн їо 

алєксандро воєвода... знаємо чинимь... ожє тоть истин- 
нни слоуга и бояринь нашь плотоунь... слоужить намь 
правою и в'Ьрною слоужбою (б. м. н., 1411 Сові. І, 84); 
И оустах аз господство мьі и заплатих оуси исполна тотьі... 
пин'Ьзи... оу роукьі слоугам нашим Дрьгоушоу Карьм- 
боу и... попоу Лоука Плотоуноу (Гирлов, 1499 ВП II, 147). 
ФОРМИ: наз. одн. плотоунь, Плотоун (1411 Сові. І, 

84; 1497 ВО II, 99; 1499 ВП II, 146); дав. одн. Плотоуиоу 
(1497 ВП II, 99; 1499 ВО II, 147). 

*ПЛОТЬ ч. (8) 1. (огорожа навколо оброблюваної ді¬ 
лянки землі) пліт, тин (4): @ранцо(к) жалобоу оучини(л) 
єго (ж) (!) пло(т) горо(ди)ль во є(г) д,Ьди(ч)ств'Ь а што коли 
сєєль (!) оу томь огорожєньи то все бра(л) (XV от, ВС 21); 
Кто у чюжємь имєньи плоти собє горо(ди)ть алю(б) ПО¬ 
ЛА чи(нт) (XV ст, ВС 6 зв.). 

2. невід (3): а тако(ж), никто да не см'Ью(т) сижьі оучини- 
ти оу и(х) хотарь (!), на днистри, или оу озєрьі или плотьі, 
а ни ловити никто, оу ихь хотарь (Сучава, 1455 Сові. II, 
531); дали и потврьдили єсмьі ємоу от нас... половина село 
на Брьлад'Ь... и половина от плотоу, що ест оу Брьладоу 
(Васлуй, 1495 ВО II, 41). 

3. гребля, загата (1): а хотарь єи долоу нистро(м)... до- 
лоу на устиє загорн'Ьи ись вьсіми грьлами... и три бр(д)ь- 
це на (д)н'Ьстр'Ь ... и вьсА плоутьі (!) колико учинЬ(т) 
оу то(м) хотароу и оу и(х) доброви (Нямц, 1456 0/Я«Л» 
511). 
ФОРМИ: род. одн. плотоу (1495 ВО II, 41); знах. одн. 

пло(т) (XV ст. ВС 21); род. мн. плото(в) (XV ст. ВС 28); 
знах, мн. плоти 4 (1455 Сові. II, 531; XV ст. ВС 6 зв,, 21; 
1458 ВП І. 8); 1 плоутм 1 (1456 О/ДсуЬ 511). 

*ПЛОТЬСКИИ прикм. (1) (пор. Ріоск у Польщі): В'Ь- 

даи то каждни члвкь кто на тни листь посмотрнть ожє я 
кнАзь Єоунутии и кистютии и любарть... чинимн мирь 
твєрдьш ис королємь казимиромь польскьмь (так. — 
Прим. вид.)... и сь єго зємлАми краковьскою и судомирь- 
скою... плотьскою... и со львовьскоіо (б. м. н., 1352 Р 5). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. плотьскою (1352 Р 5). 
ПЛОЩЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Ино дє(и) свє(т)- 

чьі(л) о то(м) пєрє(д) ни(м) Мєщанинь смолєнски(и) сн- 
мо(н) татарино(в) тьі(м) обнчає(м), што(ж) дє(и) коли дє(д) 
и(х) сємє(н) площєвичь смотрєвшьі межи дєтє(и) свои(х) 
о(т)цо(в) и(х), и казаль з доуховнидьі своєє дь(л)ницоу 
о(т)ца єго иванову вигладити во(н) (Вільна, і495 ВК)* 
ФОРМИ: наз. одн. площєвичь (1495 ВК)‘ 
*ПЛОУГЬ ч. (і) міра землі, що дорівнювала розмі¬ 

рові ділянки, виораної за день одним плугом: Горо(д) 
житоми(р) а иа городе... єсть сєєноє пашни досить по од- 
номь плоузє а по толоцє по одно(и) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
92). 
ФОРМИ: місц. одн. по плоузє (бл. 1471 ЛКЗ 92). 

*ПЛОУЖНЬІИ прикм. (1) О плоужноє ж є л и - 
з о (1) леміш: и от ножи, и от косн, и от сєрпи... плоуж- 
наа жєлиза, корди, мєчи... а от того от оусєго щобьі пла¬ 
тили оу Сєрєти мито от гривноу три гроши (Сучава, 1463 
ВП II, 273). 
ФОРМИ: наз. мн. с. плоужнаа (1460 ВО II, 273). 
! ПЛОУТЬІ (ПЛОТВІ) див. *ПЛОТЬ. 
*ПЛЬВЬЦЄЩИ див. ПЛЬВЬЦЄЩЇИ. 
ПЛЬВЬЦЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): ТАм ми... дали и потвердили есми ємоу... єди- 
н(о> село на им-ь Пльвьцєщїи, на вєрхь Алана (Сучава, 
1487 ВО І, 295). 
ФОРМИ: наз. Пльвьцєщїи (1487 Ви І, 295); род. Пльвь¬ 

цєщїи (1487 Ви І, 295); дав. рум. Пльвьцєщилороу (1487 
Ви І, 295). 

*ПЛЬНЬІИ див. ПОЛНЬ. 
*ПЛЬЧИНТ1їНЇК мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
дали и потврьдили єсми им... оу томжє хотароу село 
Пльчинт'Ьнїи (Васлуй, 1495 ВБ II, 59). 
ФОРМИ: знах. Пльчиигьиїи (1495 Ви II, 59). 
^ПЛ'&МА див. ПЛЄМА. 

*ПЛГЬНЄНЇ€ с. (1) (цсл. плЬнєниє) полон: а изшє(д)- 
шє о(т) того корене и пл-Ьмен-Ь или сїлод, или плЬнєніемв 
или бдди коєл коєд (!) ндж(д)єд никто да н-Ь волєнь 
продаті д ни на мнозЬ ни на малЬ ид (б. м. н., 1401 
ЗКЄ). 
ФОРМИ: ор. одн. пльнєнїємь (1401 ЗКЄ). 
Пор *ПЛАНИТИ. 
^плючковь прикм. (1) О плючкова п аси- 

к а (1) (назва пасіки у Молдавському князівстві): а хотарь... 
вишє плю(ч)кова пасика (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. плю(ч)кова (1488 ДГСПМ). 
*ПЛЯЦЬ ч. (9) (стч., стп. ріас, сен. ріа(і)^, лат. ріаіеа, 

гр. пкахеіа) земельна ділянка, місце під забудову: тьі- 
ломь тьіе пляцьі до домовь дерковньїхь... а поперокь до 
цмьштара а пляцовь костелньїхь (Луцьк, 1389 РЕА 
1,26—27). 
ФОРМИ: род. одн. пляцу (1389 РЕА І, 27); наз. мн. 

пляцн (1389 РЕА І, 27); род. мн. пляцовь (1389 РЕА І, 
27); місц. мн. на пляцахь 1 (1389 РЕА І, 26); на плацахь 
1 (1389 РЕА І, 27), 

*ПЛАНИТИ дієсл. док. (1) (цсл. пл'Ьнити) (що) полони¬ 
ти, загарбати: мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... 
ожє... слоуга наш Мирча, сьінь Микоулов Оргоанє, прїи¬ 
дє прЬд нами.., та жаловал намь великою жалобою, рє- 
коучи так: ажє (п)ривилим дида своєго Щєфана Оргонє... 
а тоти привилил, що били на села на Оргоєщи и на Нь- 
гом(ирєщ)и, а он загоубил тота привалим коли прїихал 
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царь тоурскїи та плАнил нашоу землю (Сучава, 1480 ВВ 
1, 238—239). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. пллиил (1480 ВБ І, 239). 
*ПНЄДЛНИК див. *ПОНЄД*ЛНИКЬ. 
*ПН€КОЛЬТЬ ч. (1) (назва села у Перемишльській зем¬ 

лі) Пнікут: подь лЬтомь бжья нарожЬнья тисАчєго трии- 
соть шистьцАтого шєстого коупиль пань пєтрь раДЦЬоВЬ- 
ский дЬдицтво пнєкольть (Перемишль, 1366 Р 12). 

■ ФОРМИ: знак. одн. пнєкольть (1366 Р 12). 
ПО1 прийм. (1603) І. (здав.) (634) 1. (виражає просторо¬ 

ві відношення) (296) а) (вказує на місце, уздовж якого щось 
розташоване або відбувається дія) по (чому) або відпові¬ 
дає сучасній безприйменниковій конструкції з ор. (224): 
я Любарть Кгедеминовичь... записаль есми.,. село своє 
Рожьісче... церкви у Луцку, зь... бобровьіми гоньї по Стьі- 
ру (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1—2); а хотарь ємоу є(ст)... 
по потоку горЬ до моста (б. м. н., 1400 433); а хо¬ 
тарь томоу сєлоу из долоу о(т) опришакова села по 
старомоу хотарєви на бати (Сучава, 1427 Со5^. І, 196); 
А хотарь имь по старомоу хотароу (Ясси, 1500 ВВ 
П, 173); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) по (чім) або відповідає сучасній безприйменни¬ 
ковій конструкції з ор. (13): а хотарь томоу сєлоу сь вьсЬ- 
Ми по старьши хотарми, коуда из вЬка оживали (Сучава, 
1439 Со5^. II, 46): А хотар тим вишєписанньїм селам да єст 
йм от оусих сторон по старими хотари, коуда из ваш ожи¬ 
вали (Сучава, 1490 ВВ 1, 392); 
б) (вказує на місце, де відбувається дія) по, у (чім), че¬ 

рез (що) (71): К тому и куницьі оть поповь по всемь горо- 
домь и погостомь и по свободамь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3); а мьіто нигдє да нє имаю(т) платити ни по трьго(м) 
и по сєло(м) (Сучава, 1470 ВіР«Аі> 523); а и складовь боль- 
шей того не казаль бьі еси варити вь месте а и по селом 
(Судомир, 1488 РИБ 222); и я мовиль пану Петру:... поЬдь 
тьі по тьімь имЬнемь и кривдь осмотри (Вільна, 1498 АЛМ 
163); видєлосє намь... штожь по всєму вєликомоу кня(з)- 
ствоу нигдє па(н)скии моужьїки лововь своихь немають 
Вільна, 1499 ВФ). 

2. (виражає модальні відношення) (268) згідно (з чим), 
відповідно (до чого), з (чого) або відповідає сучасній без¬ 
прийменниковій конструкції з ор. (197): тогдьі они пришєд- 
ши вшитци и своимь плємєнємь оуздали пану влтславу со 
вс'Ьми обьЬздьі того дворища по своєи доброи воли и за 
иньгЬ мол вили абьі в добромь покои в (ж) ити тЬхь вжковь 
пану влтславу (Львів, 1370 Р 18); и заЬхали имь зємлмнє 
и старцєвє по ихь правому (!) поколм держали ихь предко¬ 
ве (Зудечів, 1411 Р 79); а коли бьіхомь хотЬли... взмти в 
иєго то сєлищє... тогдьі имаємь заплатити єму п/атьдєс/ать 
гривє(н) полугрошки по той личбє какь оу подольскои зєм- 
ли идєть (Острог, 1427 Р 109); а хотарь томоу мЬстоу о(т) 
пасикоу да є(ст) по обичаю пасика(м) (Сучава, 1451 Сові. II, 

-403); отдал есми по Божой воли а по моей любьви дочку 
мою Марину (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2); А кому 
коли вь нихь подаемь пенязи на квитацьіяхь з мьіта нашо¬ 
го, они мають имь платити по рокомь (Краків, 1487 РИБ 
226); мїкоула о(т)повЬда(л) и(ж) бьі нє по правдЬ на нє(г) 
жалова(л) (XV в. ВС 32); И господство мьі видЬвши их 
волю, мьі по их воли оучинили есми (Ясси, 1500 ВВ II, 
173); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (26) згідно (з чим): и такожь прїидє прь(д) нами 
и пр'Ь(д) нашими боАрє грозавь снь могошєловь о(т) вин- 
нЬ по своєю доброю волю и продаль своа чм(ст), половина 
села оу (могошєва що на) виннЬ панїи нЬги пана пїатр(и)- 
ио(и) (!) (Васлуй, 1438 Сові. II, 14); Ивашко от Сєрєцєл 
стратил тота села от оусєго закона, заноуж Іон поставил 
вєликоє привилиє, как ємоу дал Ивашко тота села по 
своєго доброю волею, ани Ивашко тоут прЬд нами и прЬд 

нашими бояри никакими лици нє могль сЬ оуприти (Ясси, 
1459 ВВ І, 32); мьі Стефан воєвода... знаменито чиним... 
ож(є)... Пьтроу Грьбовьц, сьінь пана Пантин, нєпот Пет¬ 
ров, по своя доброи волю... продал свою правою отниноу 
(Васлуй, 1495 ВВ II, 40); 
по тому, по томужь (42) так, таким чином: 

и записала єсми по души єго князя нєбощика, подлугь 
слова мужа своєго, кь манастьіру Свєтого Спаса вь Коб- 
рьшю село Корчичи... И ЗО ВСИМИ ТЬІМИ ДОХОДЬІ, што коли 
прєдкамь нашимь тьіє корчичанє давали и намь самим ь, 
а по тому игумєну Спаскому Андрєю.,. ижь бьі сєбЬ дєр- 
жаль попа, ижь бьі кождого дня нє вмєшкала Божая служ¬ 
ба (Кобринь, 1401 АкВАІ( III, 2); маєть настоятель того 
монастьіра Свєтоє Прєчьістоє вь ПустьінцЬ нинЬшньї и на- 
потомь будучи тую землю верху писанную, какь здавна 
бьіло, по тому завЬдати (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, 
№ 4); п о з відому (1) див. СВІДОМІ)1; по кри¬ 
вді (1) див. КРИВДА; по правді (1) див. ПРАВ¬ 
ДА 3; по р Ь д у (1) див. РАДЬ1. 

3. (виражає кількісні відношення, вказує на кількість 
чого, що належить з кого) по скільки (68): што оу рус- 
комь правЬ сЬд/ать кмєти... ис т’Ьхь брали єсмьі... по коло- 

дЬ вовса (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а такожь намь маю(т) 
дати... на годь по пмти коуОтєрє(и)... а по плти конє(и), 
а по камьцє (Краків, 1487 АМЛ)\ Продали єсмо мьіто во- 
лодими(р)скоє... за п/ать соть копь грошє(и) и за шє(ст)- 
дєс/ать копь грошє(и) шьіроки(х), на го(д) по стоу копь 
и по еорокоу копь шьіроки(х) грошє(к) (Петрків, 1489 
АМВ)\ у Вруйкицьі не надобе... одь накладного воза по 
полу грошу давати (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); 
И тє(ж) повЬди(л)... што... с корчо(м) хоживало пл(т)оу 
по еорокоу грошє(и) а за яловицоу або за вепра по два(д)- 
ца(ти) грошей (Вільна, 1499 ГОКІР). 

4. (виражає означальні відношення) (16) О по воді 
(4) див. ВОДА; по и м є н и (6) див. ИМЯ; по про¬ 
зви щоу (1) див. * ПРОЗВИЩЄ; по соухоу (4) 
див. *СОУХО; по святомоу доуху (1) див. 
СВАТЬІЙ 2. 

5. (виражає причинові відношення) (8) через (що), на 
(що), за (чим), з (чого) (7): по тьіхь посланню по идикгиєву 
посольству вьішоль на мене аксакь тємирь жєлЬзна/А нога 
(б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); Я Семень с колковь по 

повелЬнїю господина цтя моего уписаль есми... Печерско- 
му монастьіру родители наши (Київ, 1398 ДГПМ); а ведже 
мьі, по долгу листу господареного, зь паномь Карпомь 
чьіньїтьі грани поехальї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); також 
и сими рази, по жаданїю и по рЬчи господарі нашого... а 
ми лєпак слоубоуємь (Новьій Град, 1479 ВВ II, 351); и 
што бьіль ГлЬбь Борисовой жонЬ за в^но даль дворець 
свой... а двои данники... и мьі вь тоть дворець и вь данни¬ 
ки ГлЬбу дали увязанье по близкости жоньї сто (Вільна, 
1495 РИБ 620); 
потому (1) через те, тому: мой чоловек Дягил вьіде- 

лал его своєю рукою, потому словет Дягилевь дубь (Воло¬ 
димир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 119). 

6. (виражає часові відношення, вказує на часовий відрі¬ 
зок, після якого відбулася дія) після (чого) (1): Николаи 
позьічиль матєєви дєсА(т) гривє(н) а да(л) за сєб'Ь пороу- 
коу лаврина по ко(л)коу днєи матєи заплатиль миколаєви 
пєнєзи (XV ст. ВС 31). 

II. (із знах.) (278) 1, (виражає просторові відношення) 
(144) а) (вказує на межу чого) по (що), до (чого) (131): А се 
а король Казимирь... даль єсмь... землю рольную... по 
куцєву ниву а по брєховича дубьє (Казимир, п. 1349 Р 3); 
такжє хочю о(т)ступи(т)... кро(л) пол(с)кому той зємли 
шєпин(с)ко,Ь... по старую границю (Берестя, 1400 Сові. 
II, 619); А потола за'Ьхали имь по колтовєцкоє пєрєхрєстьє 
а по великую могилу а по зудєчовьскоє роспутьє (Зуде¬ 
чів, 1411 Р 79); тако зємлнє... вьізнали ажє по лисичии 



по — 156 — ПО 

бро(д) зємлм црквная (Погоничі, 1422 Р 97—98); а добро- 
ва всм ис нашими ловьі по горюховьскую дорогу (Луцьк, 
1445 Р 150); И ми ему тую зємлицу по дорогу по подгаец- 
кую от дворца, а по границу по Волковьіеча от стьіра дали 
(Вільна, 1499 АЛРГ 94); 
б) (вказує на місце розташування чого) по (що), з (чого) 

(ІЗ): тЬмь мьі... дали єсмьі емоу... землю осадити... о(т) 
оусти лазировм долини горв по об*Ь стороні до хораєцє- 
вьі(х) комарина (Сучава, 1431 Сові. І, 317); а межи Вишнєв- 
ца и Манєва граиица по давной граници... по тоу стороноу 
ріки Горин'Ь (б. м. н., 1475 БО І, 71); а ми... єсмо єи да¬ 
ли... тотоу... част село от Петрилєщь на Вилом потоці... и 
сії млином по об'Ь сторони потока (Сучава, 1494 БО II, 32). 

2. (виражає кількісні відношення, вказує на кількість 
чого, що належить з кого) по скільки (112): а осадивши ис 
каждого кмєт/л по два гроша широкая (Бохур, 1377 Р 
24); а коли ймуть купити татарскни товарь... оть гривну, 
у сочаві, по три гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 630); Се я 
Ваико Скєрдьєвич... вьізнаваю, иж... продал єсми... от- 
чизну свою... за тисА(ч) коп широких грошей чєскоє монє- 
тьі, покладаючи в копу по шєстьдєсАт грошей (Володимир, 
1470 А8 І, 65); Продали есмо мьіто Звягольское... на три 
годьі на кажьдьш годь мають намь давати по пятинадь- 
цат(ь) копь широкихь грошей (Судомир, 1488 РИБ 222). 

3. (виражає об'єктні відношення з відтінком мети) (19) 
а) (вказує на предмет, на здобуття або придбання якрго 
спрямована дія) по (що), за (чим) (14): а львовчАнє што 
ймуть поити до браилово, по рьібьі... тамь ймуть дати, оть 
гривну по польвтора гроша (Сучава, 1408 Сові. II, 632); 
одно ж позволяю зятю моєму и дочце моей... у дуброве 
моей Хренницкой дерева утяти и трави укосити... и не 
мают далей у дуброву мою Хренницкую уходу по дерево 
и по траву мети, одно по Роскопаницу могилу (Хрін- 
ники, 1472 АрхЮЗР 8/Ш, 3); мьі Стєфа(н) воєво(д)а... 
чини(м) знаменито... оже... дали єсми сє(с) на(ш) листь... 

на то яко да є(ст) во(л)но... послати свои В мажи по рьібу 
(Сучава, 1472 ДГСВМ)\ 
б) (вказує на особу, що є об'єктом дії) по (кого), за (ким) 

(4): кедьі коли король... пошлєть по на(шє)го г(с)дрА, 
стєфаиа, тогдьі онь имаєть до нєго приїхати (б. м. н., 1395 
Сові, II, 610); Про тожь г(с)дрь нашь Стєфань... при- 
каза(л) абьі ваша мл(с)ть емоу запись вписали по сєму 
списку што до вашє(и) мл(с)ти по наси присла(л) (б. м. 
н., 1496 ПДВКА); 

в) (вказує на особу, за яку хтось ручається) за (кого) 

(1): Мьі кнзь федорь данильєви(ч) кнзь рома(н) фєдоро- 
ви(ч)... поручАємсА по олєхна што(ж) служи(т)... коро(л) 
вєрно (Луцьк, 1388 Р 42). 

4. (виражає часові відношення, вказує на постійний час 
дії) у, на (що) або відповідає сучасній безприйменниковій 
конструкції з займенником кожний у род. (2): и також- 
дєрє монастирю... ймаю(т) слоужити на вьсмкоую ср'Ьдоу, 
вєчє(р) паракли(с), а оу чєтвьірто(к) литоургию... и тоє 
имаєть бьітн нєпр'Ьм'Ьнно, по вьсА нєдєли, по вьсА л'Ьта 
(б. Поляни, 1448 Сові. II, 365). 

5. (виражає модальні відношення) (1): по добро 
див. * ДОБРО!. 
Ні. (з мїсц.) (6/9) і. (виражає часові відношення) (55у) 

(вказує на предмети, явища, після яких відбувається дія, 
або на особу, після якої хто-, що-небудь лишається) по 
(кому, чому) після (чого, кого) (142): А по семь ненадобе 
вступоватись ни детемь моимь, ни внучатомь (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/VI, 3); а коли будєть по миру, кто нєоусхо- 
чєть далйи миру держати тоть о(т)повЬсть (б. м. н., 1352 Р 
б) ; А писана грамота тисАча л^т) по бжьмь рожєств'Ь 

(Львів, 1370 Р 18); Се я кнАзь юріа холмьскии... по смрти 

сна моєго... придали єсмо к цркви... села (Холм, 1376 Р 

22); а писань листь... оу тьіжьднь по стмь михаилі (Коломия, 
і398 Р 57—58); а даємь... верху мєнованая мьста... ему 
а по нємь ино єго д'Ьтємь (Київ, 1433 Р 119); а по смерти 
моей иикому, не надобе... у дочки моей того именица Ло- 
павшь брати (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/Ш, 3); А по 
них, кто боудет намАсник томоу свАтомоу мАстоу, та¬ 
кож да дрьжит по вьішєписан(омоу) (Гирлов, 1499 БО 
II, 156); " ' 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від* 
мінками) по (кому, чому) після (чого, кого) (3): а по кого 
збєрєгь (!) бь по нашимь животе господарьмь (!) бити (І)... 
тоть <щобьі) емоу не пороушиль нашєго даанїа (Сучава, ] 
1435 Сові, 1, 424); писано... по вьз(д)вижєнїє ч(с)тнаго 
кр(с)та (Львів, 1436 Со5/. II, 702); 
по живот'Ь (405) див. *ЖИВОТгЬ; по с о 6% (2) 

див. СЄБЄ. 
2. (виражає просторові відношення) (65) а) (вказує на 

різні території або різні пункти однієї території, де 
відбувається дія) по (чому) (32): Гандле и куплю... по ули- 
цахь з мещаньї заровно отправовати... мають (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27); а сь гЬми гроши вол но имь ходити и торгу¬ 
вати соби, по усЬхь торгахь нашихь (Сучава, 1408 Сові. 

II, 631); да платА(т) о(т) тарь по Д гро(ш) по всєи 
иашєи зємли и по всЬ(х) мьіто(х) (Васлуй, 1437 Сові. II. 
709); КолисА хто правомь вади(т) о граница(х) оуказоукь 
чи конца... алюбо иньшая знамєнїтая по пол'Ьхь... тогди 
по(д)коморєи... имеєть прїпоустїть ко (до)свє(т)чєнїю 
которьіижє лфпшая знамена оукажєть (XV ст. СЯ 42); 
А також крал... и кндз великій литовскїи да имают ли¬ 
шити коупцєм нашим, вездє по зємлАх... их, аби ходили 
и торговали слободно (Гирлов, 1499 Вй II, 424); 

б) (вказує на напрям розташування чого) по (чому), 
з (чого) (1): Про (т)о нагорожаючи Ємоу Самомоу жопЬ 
И пото(м)ствоу Єго При (в)сюи о(т) чи(з)н£ И диди(з)нй 
Єго зємлАной И при (в)сЬхь Городищо(х) И оурочища(х) 
Є(го) зоставоую И си(м) Листо(м) моимь Надаю которьі(х) 
Про(д)ковє Єго о(т) про(д)ковь мои(х) Спокойнє держали... 
Городище Тимоло(в) из л£со(м)ь Гнилє(ц)ки(м)ь Томило- 
вомь... И иншими Лєсами и Лєсками... И зо (в)сєю зє(м)- 
лєю На(д) оєкою роусавою По обохь сторонахь Тоє рє- 
ки землА ЛєжачаА (Прилуки, 1459 Р 171); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) по (чому), з (чого) (2): а от оустїя хотарь ему... 
до вєрхь потока, а от Иліяшєвци оплть по другои сторонь 
от вєрхь потока дубровою до Срєть (Сучава, 1403 РЗ 338); 
жалують намь брашєвл'Ьнє, ажє по ти(х) сторонь миого 
ишкодьі чинАть людємь и(х) (Устя Башія, 1435 Сові. II, 
677—678); 

в) (вказує на місце, уздовж якого щось розташоване або 
проходить) по (чому) або відповідає сучасній безприймен¬ 
никовій конструкції з ор. (2): а хотарь тЬмь сєломь, да 
боудєть постаримь хотари, коуда оуживали извйка (Суча- 
ва, 1433 Сові. II, 594); А хотар тем вишєписанньїм селам 
на Бистрице да ест по старим хотари... по коуда из вєка 
оживали (Сучава, 1491 ВД І, 464). 

3. (виражає відношення мети) по (22): а записала єсми 
по души моєго мужа...кь манастьіру Светого Спаса двЬ 
корчми (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); Се А кнзьдолгол- 
дать... даю о(т) своєє вьіслоуги в-Ьрноє по своєи дши... 
иониноу манастьірю тоую зє(м)лю (Київ, 1427 Р 108); а 
волєн он в томь имєню продати...и ближнєму своєму да¬ 
ти и по души своєєй ку церкви божєй придати (Ровно, 
1488 АЗ І, 242). 

4. (виражає модальні відношення) (17) згідно (з чим), 
відповідно (до чого) (14); и слюбили єсмьі... абьіхо(м) не 
споуетили жа(д)наа слова на нєго николи... ажє о(н) той 
даньї оучиньі(л) заноу(ж) мьі єго оуси посполоу послали и 
тотоу да(н) дати по нашєи нєволи (Васлуй, 1456 ЗСФ), 
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а иа другу сторону тоєжь дороги — доуброва и лєсьі ни- 
чого тоє зємли от Манєва не отошло... по старой граници 
к Манєвоу держати (Манів, 1478 /15 І, 76); и ваша милость 
бьі есте тьіхь людей оу вась не дєрьжали, але до єго зємли 
стослали, по прьісєгах'ь и по записєхь што маєте ваша ми¬ 
лость промєжи вами (б. м. н., 1499 ВБ II, 449); 
подостаткоу (1) див. *ДОСТАТОКЬ; по не¬ 

води (1) див. НЄВОЛА. 
5. (виражає об'єктні відношення) (12) а) (вказує на особу 

або предмет, від яких щось одержують чи чогось сподіваю¬ 
ться) від (кого) (10): А што оу нЬмєцкихь правЬхь сЬдать 

на ланохь хота бьі триє члвци судили на лану... а по тЬ(х) 

єі соть и по шести ДЄСМТЬ КОЛОДЬ ВЗ/АЛИ ЄСМЬІ ПЬН/ЛЗМИ 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35); їо роман воєвода... чинимь то 
відомо... ожє тоть слуга наш тодорь ись своєю братиєю... 
служили намь ис правою вЬрою... и єще по них болшєє 
службьі надЬємсм (Сучава, 1393 Сові. І, 13); мьі возрЬвши 
на єго верну службу и хотачє по нЬмь аж би намь вєр- 
иЬи послужи(л)... дали єсмо... село надЬєво (Львів, 1399 
Р 59); и мьі оузрЬвши на его вЬрную службу, хотячи по 
немь ажбьі тьімь лЬпЬи... послужиль намь... дали єсми 
слузь иашему Бьдуну,., городище Копистко (Судомир, 
1408 АкЮЗР І, 6); Се азь... вєликьі вистиярник... ожє 
произволих нашим благимь произволєниємь... паче же 
и от бога помощї(а) и любовь яжє по бозЬ кь свмтомоу 

мЬстоу... и дали єсми а кадильнидоу (Путна, 1476 ВИ 
І, 216-217); 
б) (вказує на особу, споріднення з якою лежить в основі 

якоїсь дії) по (кому), після (кого) (2): Купиль пань пєтрашь 
Д'Ьдицтво в аньнн радивоньковоЬ дЬднину еє и вотнину што 

по нюи одь даль (Перемишль, 1359 Р 10); А што есмн по- 
ложил привилея князя великого Швидрикгайлова... на всЬ 
тьіе именя, што отець мой держаль и я, по отцу у тещи 
МОЄЄ...ИНО тьіе (и)... привилея... указую узяти зятю моєму 
(б. м. н., XV в. АрхЮЗР 8/IV, 28—29). 

6. (виражає кількісні відношення) (4) а) (вказує на кіль¬ 
кість чого) по (скільки) (3): Горо(д) житоми(р) а на горо¬ 
де... єсть сєєноє пашни досьіть по одномь плоузє а по то- 
лоцє по одно(и) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); 

б) (вказує на вартість чого) по (чому) (1): пак ли не 
будєть лито(г) сєрєбра а мьі заплатами грошми по чє(м) 
фрАзьскоє сєрєбро идєть (б. м. н., 1411 Р 77). 

!ПО 2 (ПОДЬ) (1) : а по (!) тьі(ми) липники бьіла пасєка 
(б. м. н., бл. 1458 Р 168). 
Див. ПОДЬ. 
*ПОБЄДОНОСЄЦЬ див. ^ОБ'ЙДОНОСЄЦЬ. 
*П0БЄЖАТИ дієсл. док. (1) (від кого) утекти: И за- 

гоубил Аврам вистАрник тоє село оу хитлЬнстви, коли 
побєжал от нас до литовскоє зємли (Сучава, 1493 ВБ II, 22). 
ФОРМИ: персЬ. З ос. одн. ч. побєжал (1493 ВБ II, 22). 
Див. ще *БЄГАТИ, *ЗАБЄЖАТИ, *ПОБ’&ГНОУТИ, 

•ПОБ'БЧИ, *СЬБГ6ЖАТИ. 
*ПОБЄЧИ див. ’^ПОБ'ЬЧИ. 
*ПОБИТИ дієсл. док. (6) 1. (кого) (позбавити життя) 

позабивати, побити (2): а колї соупорь рє(ч) алюбо соу- 
тАжєи нє тьі(м) (!) ти(и) вєпрї побїтьі гдЬ тоє знамА є(ст) 
тогдьі то(т) што та(м) побити (XV ст. ВС 37 з в.— 38). 

2. (кого) (перемогти) розбити, побити (2): І розгіі гаіі 
осі Ногобка, ргусЬосШі Ьуіі к Кіески і ВоЬ пазгуш рошоЬІ, 
роЬіІі ісп (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХ'уЧ, 141); Іо Стє- 
фа(н) воєвода... оукраси гробь сь своємоу прЬдЬдоу Іоан- 
иоу старомоу Стєфаноу воєводі:— ижє поби оугрьі на хин- 
довЬ (б. м. н., 1480 БС 10). 

3. (кого) покарати, скарати (1): А кто имь пороушит и 
разорит, того да побиєть богь здє тєлом, а вь бьдьщьім 
(в ориг. бьдьдєщьім.— Прим, вид.) вЬцЬ доушєа (Сучава, 
1466 ВБ І, 106); 
богь мене побии (1) див. БОГЬг. 

ФОРМИ: аор. З ос. одн. поби (1480 БС 10); перф. З ос. 
мн. роЬІІІ (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); нак. сп. 2 ос. одн. 
поби(и) (1484 ЯМ); 3 ос. одн. да побиєть (1466 ВБ І, 106); 
дієприкм. пас. мин. наз. мн. ч. побити, побТти (XV ст. 
ВС 381. 
Див' ще ВІТІ 2, ЗАБИТЬ, *ЗАБЇВАТИ, *ОУБИТИ. 
*ПОБИЧИ див. ^ОБ'ЙЧИ. 
*ПОБОРЬ ч. (3) (податок, грошова данина) побір: 

А сє А кнА(з) лєвь... да(л) єсмьі Ьма оу пєрємьіско'Ь волость 
(!) село добанєвичь... со оусЬми побори и с вина(м) и сь 
головинитьство(м) (б. м. н,5 1443—1446 Р 147); можєть 
соб'Ь пол'Ьпшивати... И примножити И так'Ь жь с мити И 
со всЬми плати грошовими и сь циньши И сь побори 

(Луцьк, 1451 Р 156); Слоуги Г на (и)мА Олизаровичи... 
иноє слоужбьі никотороє нє слоуживали ани побороу нє 
даивали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. побороу (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); 

мн. побори (1443—1446 Р 147; 1451 Р 156). 
*ПОБРАТА1 ж. (26) (назва річки у Молдавському 

князівстві): мьі сгєфань воєво(д)... чинимь знаменито... 
ожє... даємь... тому пр,Ь(д)рє(ч)нному монастирю... села 
на побрать (Сучава, 1443 ДГСПМН); тАм (зіс.— Прим, 
вид А мьі... дали єсми єму... на оустїє побрать... обь жу- 
дєчїи (Сучава, 1455 Сові. II, 540); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чинимь ... ожє ... даєм ... монастирю от Нємца... 
села на имЬ: Дворєнєщи на МолдавЬ... и ФингьнЬнєлє на 
ПобратА (Сучава, 1482 ВО І, 263). 
ФОРМИ: род. одн. побрать, побрати 12 (1443 ДГПР; 

ДГСПМН; 1448 БІК № 10 а, 10 Ь; 1453 Сові. II, 466; 1455 
Сові. II, 540; 1466 В Б І, 105); побрати 4 (1443 Сові. II, 126; 
1444 БІД«А» 481; 1449 Сові. II, 378; 1471 ВБ І, 158); по¬ 
брати 2 (1448 БІР № 10 а; 1453 Сові. II, 445); ор. одн. по- 
братою (1448 БІР № 10 а, 10 Ь); місц. одн. иа побрать, 
Побратм (1443 ДГСПМН; 1446 Сові. II, 270; 1448 БІР 
№ 10 Ь; 1472 БІР «А» 530; 1482 ВБ І, 263). 
ПОБРАТА 2 ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и тако(ж)... потвєржаємь єму... друга А села... на 
имЬ побрата и бєри(н)дєєщи (Сучава, 1453 Сові. II, 472). 
ФОРМИ: наз. одн. побрата (1453 Сові. II, 472). 
*ПОБРАТИ дієсл. док. (4) 1. (кого, кого кому) (заво¬ 

лодіти чим) забрати, взяти (2): а бл(дє)ть ли оу третєє 
позвань сь своими кмєти а нє станє(т) кь правоу тогди всю 
свою стратити (!) рє(ч) а вольї которьі(и) побрани в закла- 
дЬ тогдьі прїидоуть на соудьи (XV ст. ВС 16 зв.); ми 
кнА(з) фє(д)орь любортови(ч) чинимо то знаменито... ажє 
приида прє(д) нась... па(н) ивашко дЬдошицкии милЬичичь 
жаловаль и позваль па(н) татомира балицко(г) ажє ємоу, 
побраль па(н) татомирь вєпрЬ оу чєрно(м) лЬсЬ (Зудечів, 
1413 Р 82—83). 

2. (що) (насильно) забрати, загарбати, захопити (2): 
Стєфа(н) воєвода... лю(ди) многїи головами в поло(н) по¬ 
вені) и(з) ста(т)ки и(х) побра(л) (б. м. н., 1495 ПЛПС); 
Што пєрєжь сєго посилали єсмо кь тобє нашого посла, по- 
ведаючи нашоу прьігодоу... штожь... люди свои моцьно 
вьслаль вь нашу землю, замьки знаменитий и волости на¬ 
їли побраль (б. м. н., 1498 ВБ II, 413). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. побраль, побраль, побра(л) 

(1413 Р 83; 1495 ПЛПС; 1498 ВБ II, 413); дієприкм. пас. 
мин. наз. мн. ч. побрани (XV ст. ВС 16 зв.). 
Див. ще БРАТИ 1, *ЗАБРАТИ. 
ПОБРАТСКЇИ прикм. (1) (який стосується церкви у 

Побраті): А на то єствєликаА марторїА... поп Анастасиє 
Молдавицкїи, поп Стахїє Побратскїи (Сучава, 1464 ВБ 
І, 84). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Побратскїи (1464 ВБ І, 84). 
ПОБРЬТ'ЬНОУЛЬ ч. (1) (особова назва): мьі илїа воє¬ 

вода... чиним знаменито... ожє то(т) истинньш слоуга... 
пань тодєрь побрьтЬноуль слоужиль намь право и вЬр- 
но (Сучава, 1437 Сові. /, 520). 



ПОБОУЖАТИ — 158 — ПОВЄЛЄВАТИ 

ФОРМИ: наз. одн. побрьтЬноуль (1437 Созі. 1, 520). 
*ПОБОУЖАТИ дієсл. недок. (1) (кого) спонукати, спо¬ 

нукувати: ачбьі на(с), кто коли принєволА(л) и побоужа(л), 
абьіхо(м) о(т) нєго о(т)стали и о(т) єго короунЬ, того николи 
не оучини(м) (Хотин, 1448 Созі. II, 738). 
ФОРМИ: б аж.-ум. сп. З ос, одн. ч. ачби... побоужа(л) 

(1448 Созі, II, 738). 
*ПОБЬІТЬ ч. (1) (істчстп. роЬу!) буття: да прєбу- 

дуть же непорушно подь анаеємою за што здє дай г(с)ди 
намь побьіть и з(д)рвїє а по сємь и дєтємь нашимь вєчную 
паммть (Холм, 1376 Р 22). 
ФОРМИ: знах. одн. побьіть (1376 Р 22). 
*ПОБ"£ГНОУТИ дієсл. док. (3) утекти: ажє побЬгнєть 

русинь а любо руска или во Львовь или холопь чии или 
роба вьідати єго (б. м. н., 1352 Р 6); А пак аж са прилоу- 
чит та побЬгнєт нЬкоторїи боярин или слоуга кроулЬ 
єго милости до нас, или боуд гдє до нашєи зємли... тот бьі 
имал одослати сЬ до своєго господарі до кроль єго милости, 
просЬчи соби мироу (Гирлов, 1499 ВІ) II, 421). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. побьгиєт 2 (1499 ВО II, 421); 

побьгнєть 1 (1352 Р 6). 
Див. ще *Б€ГАТИ, *ЗАБЄЖАТИ, *ПОБЄЖАТИ, *ПО- 

БІїЧИ, *СЬБ1їЖАТИ. 
*ПОБ'!їГЬ ч. (1) втеча: Поручили(с) кнА(з) вєлико(м) 

скирьгаилу за гридка за константиновн(ч) вьінАли єго на 
свои ру(к) за поб'Ьгь и за все лихоє (б. м. н., бл. 1392 Р 46). 
ФОРМИ: знах. одн. побьгь (бл. 1392 Р 46). 
*ПОБгБДОНОС€ЦЬ ч. (9) (цсл. побЬдоносьць) (титул 

святого Георгія) побідоносець: ми Стєфа(н) воєво(д)а... 
знаменито чини(м) ... ожє... да оутврьдимь и оукрЬпимь 

на(ш) монастир о(т) стои горЬ идєжє є(ст) хра(м) стго и 
сла(в)наго вєликомьчєнїка и победоносца гєо(р)гиа глаго- 
лємьш зоугра(ф) (Сучава, 1471 ОІР«Ау> 527); Тоє вьсє вьі- 
шєписанноє дали єсмо свАтомоу нашємоу монастирю що 
на Боронєц, идєжє єст храм свАтаго и славнаго вели комоу- 
чєника и побЬдоносца ГєоргїА (Гирлов, 1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: род. одн. побьдоиосца 7 (1472 ДГСВМ\ 1488 

ДГСВМЩ; 1489 ВО І, 377; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ\ 
1499 ВО II, 147, 148); побєдоиосца 2 (1471 01Р«А» 527; 
1497 ВО II, 100). 

*ПОБІїЧИ дієсл, док. (5) утекти (4): гьи исньш бєк- 
булать нашь ворогь нась вьідаль и побЬгль о(т) нась (б. 
м. н., 1392—1393 РФВ 170); коли пришоль цєсарь тоур- 
ский на нась и на нашоу зємьлю, а наши убогии люди оть 
Сачавьі и они побєгли до Камєньца (б. м. н., 1481 ВО II, 
365); и потомь тоть Карпь Лупаньдичь побегь до Волохь 
(Краків, 1487 РИБ 434); 
кинутися втікати (1): коли той лихии бєкбула(т) поб'Ьгль 

тогда вси люди всА рать на бЬгь повєрнулисА (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. побьгль 2 (1392—1393 РФВ 

170); побигль 1 (1470 ВО І, 140); побєгь 1 (1487 РИБ 434); 
З ос. мн. побєгли (1481 ВО II, 365). 
Див. ще *БЄГАТИ, *ЗАБЄЖАТИ, *ПОБЄЖАТИ, *ПО- 

Б'БГНОУТИ, ^ЬБ'БЖАТИ. 
ПОВАЛА (1) (?) : ГдЬ колї дЬвка... боудЬ(т) на поли... 

оусилована и она крикомь и плачомь освє(т)чи своє оуси- 
лованїє а повала а знамена нє изнадЬньї боудоуть а лю(ди) 
то пєрєсоудо(м) впізнають которьіми она свє(т)чєна тогдьі 
то(т) имєєть казнєнь по(д)лоу(г) вини пїсаньї о сїльствє 
(XV ст. ВС 36—36 зв.). 

І ПОВАЛАНЬІ (ПОВОЛАНЬІ) див. *ПОВОЛАТИ. 
*ПОВЕДАНЬЕ с. (2) розповідь, усна заява: И потомь 

говориль намь дворенинь нашь Якубь Домотькановичь, 
што жь бьі тая Угрьіновьская... тое именье ему полетила 
во опеканье, и мьі бьіли Я кубу Домоткановичу казали 
тьімь именьемь опекатися до нашого... пріеханья подле 
его поведанья (Краків, 1489 РИБ 437); И мьі, промежи нихь 
есихь тьіхь речей вислухавши и сь паньї радою нашею 

то помьіслившьі, ижь то ест(ь) речь неслушная, не видев- 
шьі записовь, всказьівати третюю часть СовЬ або вЬно 
Борисовой жонЬ на его поведанье (Вільна, 1495 РИБ 620). 
ФОРМИ: род. одн. поведанья (1489 РИБ 437); знах. одн. 

поведаиье (1495 РИБ 620). 
Пор. ПОВІДАТИ. 
ПОВЄДАТБ див. ПОВІДАТИ. 
ПОВЄДИТИ дієсл. док. (37) (кому що) розповісти, повіс¬ 

ти, сказати (кому про що), повідомити (кого про що) (9): 
и тЬ(ж) имьтая люба бьіла новина которая на(м) тогдьі коли 

єсмо єхали з великого литовского кнзьства бьіла повЬдєна 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ А далє(и) казаль 
єго мл(с)ть твоє(и) мл(с)ти повєдити ижь о(т)чьінє єго 
мл(с)ти зємля(м) граничьньїмь и поданьньзмь єго мл(с)ти 
великий крьівдьі и втиски дєються оть твоєє мл(с)ти зємли 
(б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ)\ И повЬдиль ми Репа, штожь 
... вь той клети не остало ся ничого скарбу (Вільна, 1498 
АЛМ 163); Биль намь чоломь пань Виленскій... и повЬдиль 
намь, штожь зь тьіхь людей намь идеть семь служобь 
(Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

(що) заявити (28): А перешедши верховину Ровця, на 
другую сторону той верховинні, засталисмо пана Максьіма 
Тьімковича, которьій повидиль, же одь той верховинні на 
полудень у право грунть мой, а влево лись Мьіховь (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 8); Она поставила болр, моужєй 
многих, которьіи перед нами поведили: Вєдаєм гораздо 
в границах и в соусєцствє по рєкоу Зєлвоу к Дєрєчиноу... 
тоє поле Малєєвскоє розьроблєно (Лукониця, 1478 А5 
III, 17); била нам чолом и повЬдила перед нами пани Оли- 
заровал* Шиловича... пани Фєдка, штож пан єє староста 
луцкий... падчєрицьі своєй... дал и записал по животе 
своєй имЬнє Хоцєн (Луцьк, 1487 А 8 1, 87). 
ФОРМИ: інф. повєдити (1492—1493 ПВФЧ; ! 496 

ПДВКА 61); перф. З ос. одн. ч. повЬдиль, повьдил, повь- 
ди(л) 6 (1495 АЛРГ 55; 1498 АЛМ 163; 1499 ГОКІР\ 1500 
АЛМ вип. 2,58); повєдиль, повєдил 5 (1489 РИБ 431; 
1496 АЛРГ 69; 1497 РИБ 683; 1499 ВФ; РИБ 776); пови¬ 
диль 1 (1430 ГВКЛ 8); повидиль 1 (1430 ГВКЛ 8); 1 ро\уе- 
(Ш І (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); 3 ос. одн. ж. повЬдила 3 (1487 
А5 І, 87; 1494 РИБ 560; 1495 ВМБС)\ повєдила 3 (1478 
А5 III, 17; 1487 А5 1, 240); 3 ос. мн. повєдили 7 (1478 АЗ 
III, 17; 1489 РИБ 433; 1495 БСКИ\ В. Соб.; 1496 ПДВКА 
61; 1498 ГВКОО)\ повЬдили 4 (1445 АкЮЗР І, 17; 1495 
АЛМ 88; ВК)\ поведнльї 1 (1430 ГВКЛ 8); перф. пас. З 
ос. одн. ж. била повьдєиа (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще ^ОПОВ^ДАТИ, ОПОВІСТИ, *ПОВИСТИ, ПО¬ 

ВІДАТИ, *СПОВ€ДАТИ. 
ПОВЕЗТИ, 1ПОВЄЗСТИ дієсл. док. (13) (що) повезти: 

а кто повєзєть сукно до бєсарабь, дати имєть, на головнеє 
мито, у сочавЬ, оть гривну по три гроши (Сучава, 1408 
Со5^. II, 631); А кто имєть повєзети (!) (с)оукно до Бьі- 
стрици и до Оугорь, оу СочавЬ от гривни три гроши 
(Сучава, 1460 ВО II, 274). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. повєзєть, повєзєт 3 (1408 

Сові. II, 631; 1434 Созі. II, 668; 1460 ВО II, 274); повєзєть 1 
(1456 Созі, II, 789); имєт (имєть) повезти 8 (1408 Созі. II, 
631; 1434 Созі. II, 668, 669; 1456 Со5^. II, 789; 1460 ВО II, 
274); имєть ! повєзети 1 (1460 ВО II, 274). 
Див. ще * ВЕЗТИ, * ПРИВЄЗТИ. 
* ПОВЄЛЄВАТИ дієсл. недок. (2) (кому робити що) ве¬ 

літи, наказувати: і ргозіт и'азгоіе тіїозіу, згІоЬ \уазга 
тіІОБІ паш іот зііу пе сгупііу, ігЬу паш зо кпіагіеш 
5г\УІігукЬау1от регетігуіе сІеггаі, пуге ро^іе1і\уа1і Касіу 
з Иітсу регетігуіе сіеггаі (Липнишки, 1433 ЗНТЦІЬХХУІ, 
142); а такьжє коли бьіхомь имь жольду нє поплатили и 
щькодь тогдьі имь поволєваємь (!) и тьімь што суть с ними 
нась оупоминати намь лалти нашихь куп(ц)єхь.. доколи 
свои запись о(т) нихь вьіправимьі (Сучава, 1433—1443 
АРМ). 



*ПОВЕЛЕНИЄ — 159 — * повинность 

ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. ! поволєваємь (1433 —1443 АРМ)\ 
баж.-ум. сп. З ос. мн. 52ІоЬ... ро\уіе1і\уа1і (1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 142). 
Див. ще * ВЄЛ^ТИ, * ПОВЕЛІТИ, *ОУЗВЕЛЕТИ. 
*ПОВЕЛ ЕНИЕ див. «ПОВЄЛФНИЄ. 
РО\УІЕЬПУАТІ див. *ПОВЄЛЄВАТИ. 
*ПОВЕЛИНИЕ див. «ПОВЕЛ'БНИЕ. 
* ПОВЕЛА НИЄ с. (6) (цсл. повелЬниє) повеління, на¬ 

каз: Ащє ли хто подь областию нашою вь епархией Лудкой 
и Острозской... сия предания отческая и повеления кня- 
жения нашего переступить дерзнеть, десять тисечей руб¬ 
лем на нась и на єпископа (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3); Я Семень с колковь по повелЬнію господина цтя 
моего уписаль есми вь домь Пречистой Богоматери Печер- 
скому монастьіру родители наши (Київ, 1398 ДГПМ)\ 
а кто не боудє(т) послушєнь нашємоу повел'Ьнію и запису, 
то(т) имасть бьіти по(д) вели кой казни г(с)ва ми (Сучапа, 
1435 Сові. II, 692). 
ФОРМИ: дав. одн. повелЬнію, повєльнїю (1398 ДГПМ; 

1435 Сові. II, 692); ор. одн. повєлЬниемь 1 (1388 Р 39); 
повєльньємь 1 (бл. 1350 Р 8); повелиниемь 1 (1430 ГВКЛ 
7); знах. мн. повелеиия (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

їїор. * повеліти. 
* ПОВЕЛІТИ дієсл, док. (3) (кому зробити що, кому 

що) веліти, наказати: а слушати ми господарА своєго ве¬ 
ликого коро(л) во всємь как ми повелить (б. м. н., бл. 
1386 Р ЗО); тогдьі што на(м) єго мл(с)ть повєли(т)... а мьі 
тоє имаємь оучинити (Хотин, 1455 Сові. II, 775), 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. повєли(т) 2 (1455 Сові. II, 774, 

775); повелить 1 (бл. 1386 Р ЗО). 
Див. ще *ВЕЛГБТИ, *ПОВЄЛ€ВАТИ, *ОУЗВЕЛЕТИ. 
*ПОВЕРИТИ дієсл. док. (І) (кому що) повірити, дові¬ 

рити: коли(ж) которьш мєщанїнь алюбо соукна алюбо 
иньїи торговли а к которомоу зємлєнїноу бє(з) запїс* по- 
вєри(т) а оу право с нимь поидє(т) тогдьі имєєть тоть мє¬ 
щанїнь добрими лю(д)ми на нє(г) досвє(т)чи(т) (XV ст. 
ВС 18 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. повєри(т) (XV ст. ВС 18 зв.). 
ПОВЕРНОУТИ, РОШЕРМЛНІ дієсл. док. (7) 1. (без 

додатка) (змінити напрям — про границю, дорогу) по¬ 
вернути (2): А хотар томоу... сєлоу... ниже вєликои мо¬ 
гили от толь чєрєс поут... на копаноую могилоу, та повєр- 
ноувшє опАт кь БашїА на дАл на копаноую могилоу (Су- 
чава, 1492 Б7>1, 510). 

2. (що) (віддати назад) повернути (3): а господство ми 
сьм дал и повєрноул тоє селище на имЬ ПолЬна (Сучава, 
1490 Ви І, 436); И заплативше оусє исполна, а господство 
ми повєрноух и тоє селище да прислоухаєт к нашємоу 
трьгоу Брьладоу (Бирлад, 1495 ВО II, 64). 

3. (що на що, що к чому) (собі на користь) повернути, 
використати (2): а па ІЬош шогеі: згоЬі ргізгасШі, роїірзіїу, 
а жйеп іе рггесіаіі у осІсШі, па з\уоіе сІоЬгоіе рошегпиіЬі 
(Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); Волна кн(А)г(и)нА тот 
домь и землю отдати, и продати... как хотАчи так ку по- 
трєбєзности своєй повєрноути (Луцьк, 1490 АЗ І, 92). 
ФОРМИ: інф. повєрноути, рожіегпиіНі (1407 АрхЮЗР 

8/1, 4; 1490 АЗ І, 92); аор. 1 ос. одн. зам. З ос. господство 
мн повєриоух (1495 ВО II, 64); перф. 1 ос. одн. ч. сьм... 
повєриоул (1490 ВО І, 436); 1 ос. мн. есми... повериоули 
(1490ОС148); дієприсл. перед, повєрноувшє (1492ВО 1,510). 
Див. ще ВЕРНУТИ 1, ВОРОТИТИ, *ВОРОЧАТИ,*ВРА- 

ТИТИ, *ВРОТИТИ, ОБЕРНУТИ 1, З, ОБОРОТИТИ 1, 
ОБРОТИТИ,*ПОВЕРТАТИ, ПРИВЕРНУТИ, ОУВЕРНОУ- 
ТИ *ОУВРРНОУТИ ГА 

* ПОВЕРНУТИ СА дієсл. док. (І)Она бьгь по¬ 
вернути сА див, * БІЇТЬ2. 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. повернулись (1392—1393 

РФВ 170). 
* ПОВЕРТАТИ дієсл. недок. (1) (змінювати напрям — 

, про границю, дорогу) повертати: А хотарь Бьлошєщим... 

до серед добровоу та от толь повєртаєт горЬ до конєц до 
брови оу столпь (Сучава, 1475 ВО І, 206). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. повєртаєт (1475 ВО І, 206). 
Див. ще ВЄРНОУТИ С'Ь, ПОВЕРНОУТИ І. 
ПОВЕРХЬ, ПОВЄРХЬ прийм. (4) (з род.) (виражає 

просторові відношення — вказує на напрям) понад (чим), 
поверх, вище (чого): а хотарьі тЬмь сєломь... почєнши (от) 
вьрзарєва монастирЬ на вєрхь пасикЬ ачибковьі, по вєрхь 
городища на вєрхь лозовьі, на мость грьланичь (Сучава, 
1420 Сові. І, 135); а хотарь томоу монастирєви почєнши из 
долАньї по вєрхь вьішнєвца (Сучава, 1429 Сові. І, 248). 
Див. ще ВЕРХЬ2. 

ПОВЕСТИ, ПО ВЕСТ Ь дієсл. док. (10) (кого і без додат¬ 
ка) (до якогось місця, в якомусь напрямку) повести (9): 
а кто имєть повести кони или кобьільї до КамАнци, што 
бьшо дати ему у сирАть, то имєть дати вь дорошни (!) 
(Сучава, 1408 Сохг. II, 632); а потомь черезь ричку Ровець 
повель до урочища Песочное (Новоселиця, 1430 ГВДЛ 8); 
И повела нас пани ВасилєваА вєрхь рєчки Бродноє поу- 
щою (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); и потом Мокрьічане 
нас повели по своим граням (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/ IV, 119); 

(кого) (доставити) привести (Г): а коли (ж) соу(д)я 
пьіта(л) слоу(жє)бнїка тогдьі слоужєбникь запрєль жєбьі 
не видЬ(л) тоє раньї тогдьі то(т) янь по запрєнїю того слоу- 
жєбника рєкль свє(т)кьі повєсть шт(!) бьі видЬ(л) тьія раньї 
(XV ст. ВС 19—19 зв.). 
ФОРМИ: інф. повєсть (XV ст. ВС 19 зв.); перф. З ос. одн. 

ч. новел, пове(л), повель (1430 ГВКЛ 8; 1495 ПЛПС\ 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 119); 3 ос. одн. ж. повела (1478 АЗ III, 17), 
З ос. мн. повели (1496 ОКИВ 27; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); 
майб. З ос. одн. повєдет 1 (1456 Сові. II, 790); имєть по¬ 
вести 1 (1408 Сові. II, 632). 
Див. ще ВЕСТЬ1. 

ПОВЕТРЕЕ с. (2) (цсл. повЬтриє) пошесть: то есмо пи¬ 
сали докул сА поветрее не почало (б. м. н., 1497—1498 
АЛРГ 79). 
ФОРМИ: наз. одн. поветрее (1497—1498 АЛРГ 79) 
*ПОВЕТЬ див. * ПОБ'БГЬ. 

*ПОВИНЕНЬ прєдик. (4) повинен, зобов’язаний: колижь 
вєлєм/Кжнїи илїашь воєвода... пану владиславови, кролю 
по(л)скомоу... до(с)тоинньш голдь вьірности и присЬгьі 
оучєра тоуть оу лївовЬ є(ст) оучиньі(л)... мьі такожє ижє 
повьінни єсмьі єго воли пристати и заоуждьш вирнЬ послоу- 
шни бьіти обицоуємь... кроль полскомоу моцнии, вичнїє 
остати (Львів, 1436 Сові. II, 701—702); коли(ж) нєкоторьі(и) 

сьі(н) дєржїть оца здорового и мтрь здоровоу наиграєть 

на сєбЬ нєкотороую собїноу пєнєзєи а оць и ма(т)ка нє по- 
вїннї за нє(г) платить тьі(х) пєнєзєи (XV ст. ВС 27—27 зв.); 
Але колиж наияснЬишєє кнАжа и пан Казимир, крол 
полскьш... нас нєдавномоу захованю, здєржзню чнстои 
явнои вЬрьі... напомЬноул... мн... бьіти повинни и обвє- 
заноу коу дєржаню зоу'полна чести и вЬрьі нашєи (Сучава, 
1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: наз. мн. повинни, повїннї 3 (1448 Сові. II, 

738; XV ст. ВС 27 зв.; 1462 ВО II, 284); повьіини 1 (1436 
Сові. II, 701). 
Див. ще ВИНЕН 1, ВИНОВАТЬІИ 2 
^ПОВИННОСТЬ ж. (5) 1. (грошова данина господареві- 

землевласнику з його орних земель, які обробляли вільні 
селяни-данники) повинність (3): Волно резникомь... бьід* 
ло купуючи... кому хотя продавати волно, не даючи до 
скарбу нашого жадное повинности, плечкового и лоеваго 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27); 
повинность (отдавати) (1) виконувати се¬ 

лянські феодальні повинності: До того... землю дєрьжати 
маєть... зо всЬмь тьімь какь про(д)ковє єго дрьжаньА и 
оуживанА свои мЬли а пови(н)осо(ст)ь (!) и слоу(ж)боу 
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про(д)ком* нашим* о(т)давали и на(м)* о(т)даюгь (Прилу¬ 
ки, 1459 Я 171 —172). 

2. (політична залежність) підлеглість (1): Тьімжє оби- 
чаєм и мн оудилали, не хот^чи, мьі и зємл'Ь наша, отдали- 
ти сЬ от по вимости и подданости прєдковь наших, видЬчи 
и знаючи ласкоу и доброволєнїє наясн*ишаго кнАзА пана 
казимира, крол* полского (Коломия, 1485 ВО II., 371). 
ФОРМИ: род. одн, повинности, повиности (1389 РЕЛ І, 

27; 1485 ВО II, 371); знак. одн. повиность 1 (1389 РЕЛ 
І, 27); ! пови(н)осо(ст)ь І (1459 Р 172); род. мн. повинности 
(1389 РЕЛ І, 27). 

*ПОВИННЬІИ прикм. (5) належний: одним* произво- 
лєнїємь одною волею испльного виданїа оуси(х) на(с) 
обицоуєм* и слюбоуєм* при чти и при вєри... тот* истин- 
ньіи голдь... и пристанїє вирност* повинноую помочи, 
оусЬкии слюби... владиславови, королеви полскомоу... 
ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701—702); а мьі и с нашими 
паньї и радою ничого оу то(м) не во(т)пили, але к том(у) 
ра(дї) єсмо пристали, абьіхо(м).., казимиров* королеві 
єго мл(с)ти повиньі(и) гол(д) оудилати, по(д)лу(г) старьі(х) 
обьічає(в) (Серет, 1453 Сові. II, 765). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. повинн(и) (1453 Сові. II, 765); 

род. одн. ж. повинно* (1448 Сові. II, 738); знах. одн. ж. 
повинноую (1436 Со5^. II, 701); ор. одн. ж. повиииою (1448 
Сові. II, 738). 
ПОВИНОВАТИСЬ діесл. недок. (2) (кому в чому, чим) 

коритися, підкорятися, підпорядковуватися: никакоже 
паче благословеня его церкви созиждати... но во всемь 
ему, яко настоятелю, повиноватись (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
і/УІ, 3); Сє яз* кнАзь вєликьш димитрии докончиваю и 
повинуюсА служьбою таковою (б. м. н., 1366 Я 14). 
ФОРМИ: інф. повиноватись (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); 

теп. 1 ос. одн. повинуюсА (1366 Я 14). 
*ПОВИНОСТЬ див. *ПОВИННОСТЬ. 
* ПОВИННІМ див. * ПОВИННЬІИ. 
ПОВИСЛИВЧИЧЬ див. ПОВИСТЛИВЧИЧЬ. 
*ПОВИСТИ дієсл. док. (1) (кому о що) сказати (кому 

про що): а тоє привилїє... изгиноули о(т) роукн крьстини... 
коли крьсгЬ с кон* оупа(л) и оумєра(л) бєзь язика и о при¬ 
вилїє на(м) о нашоу правую о(т)чиноу не мо(г) пови(с)ти 
гдє є(ст) (Васлуй, 1464 ОІД«А» 517). 
ФОРМИ: інф. пови(с)ти (1464 517). 
Див. ще «ОПОВІДАТИ, ОПОВІСТИ, ПОВЄДИТИ, ПО¬ 

ВІДАТИ, *СПОВЄДАТИ. 
ПОВИСТЛИВЧИЧЬ, ПОВИСЛИВЧИЧЬ ч. (2) (особо¬ 

ва назва): а на розьЬзд* бнли зємлАнє и пан* лєнко зару¬ 
би чь... пан* костько повистливчичь (Зудечів, 1411 Я 79). 
ФОРМИ: наз. одн. повистливчичь, повисливчичь (1411 Я 

79, 80). 
*ПОВИШ див. ПОВЬІШЄ1. 
ПОВИШЄ1 див. ПОВЬІШЄ1. 
ПОВИШЄ2 див. ПОВЬІШЄ2. 
РО\¥ІОАТУ див. ПОВІДАТИ. 
РОШІЕРМІТНІ див. ПОВЕРНОУТИ, 
^ПОВНТїИШИИ прикм. в. ст. (1) (який виявляється 

поєною мірою) повніший, більший: а на то єсмьі привіси¬ 
ли наши пєчати к* сєму нашєму листу про ліпшеє и пов- 
н*ишєє оув'Ьрєнїє сих* наших* слюбов* (Дольний Торг, 
1411 Сові. II, 638). 
ФОРМИ: знах. одн. с. повнЬишєє (1411 Со5*. II, 638). 
Пор. ПОЛНЬ. 
і ПОБОГРАДСКОГО (НОБОГРАДСКОГО) див. НОВО- 

ГРАДСКЬІИ. 
* ПОВОДЬ1 ч. (4) 1. причина (3): приказоуєм* старо¬ 

стам*... абьі никого нєпозьівали бє(з) повода алюбо бє(з) 
виньї докананьї (!) (XV ст. ВС 16). 

2. (стч. рйуосі, стп. ролх/бсЗ) початок, походження (1): 
а хто сА мєни(т) шлА(х)тичо(м) а не з родоу шлАхо(т) О 
шлмхотньїи ворожаи имєє(т) пово(д) имєти о(т) корєнА 
ачь хто мєнїтсА шлАхьтичомь тогдн имєєть шєсть оуро- 

жєнн(х) старьі(х) а добрьі(х) шлАтичов* (1) поставить 
(XV ст. ВС 18 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. повода (XV ст. ВС 6, 16); знах. одн. 

пово(д) (XV ст. ВС 18 зв.). 
ПОВОДЬ2 ч. (13) (стч. рйуосі, стп. ро\уосі) позивач: 

оуставлАємь коли(ж) боудєть у нашомь дворе пєрє(д) на(с) 
позвань, ‘алюбо прє(д) соудьи тогдьі пово(д) алюбо соудья 
имє(т) ємоу росказать виноу за што позван* (XV ст. ВС 
14 зв.); па(н) игна(т) пово(д) постави(л) старщЬ обчии (Зу- 
дечів, 1421 Я 96). 
ФОРМИ: наз. одн. поводь, пово(д) (XV ст. ВС ІЗ, 14 зв., 

17 зв., 18, 25, 26; СЯ 40; 1421 Я 96); знах. одн. повода (XV 
ст. СЯ 42); ор. одн. поводо(м) (XV ст. ВС 6 зв.). 
Див. ще *ПОДВОДЦА. 
*ПОВОЗЬ ч. (І) ф п о в о з * возити (1) повин¬ 

ність доставляти натуральну данину у двір феодала: и 
людемь его не надобе подвод* давати, а в* облаву ихь не 
ходити, и повозу не возити, а сь того двора з местом* ему 
не служит(и) (Городно, 1497 РИБ 684). 
ФОРМИ: род. одн. повозу (1497 РИБ 684), 
* ПО ВОЛАТИ діесл. док. (1) (чим) позвати до суду: 

О оусїльство коли хто усилоуєть дЬвьк(оу) алюбо жонь- 
коу квальтомь мьі... оуставлАємь которьіи боудєть (!) та¬ 
кни наидєньї и поваланьї (!) по(л)скьімь правом* по(д)лоугь 
винн имєють бнти осоужєньї (XV ст. ВС25 зв.). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. мн. боудєть... 1 поваланьї (XV 

ст. ВС 25 зв.). 
1 ПОВОЛЄВАЄМЬ (ПОВЄЛЄВАЄМЬ) див. *ПОВЄЛЄ- 

ВАТИ. 
*ПОВОЛИТИ діесл. док. (1) (стч. роуоіііі, стп. ротуо- 

Пс) (кому зробити що) дозволити, дати дозвіл: а пак ли 
тоє пєрворє(ч)ноє село нам* сА бн слюбило а любо кото- 
рому нашєму слуз*Ь поволили бьіхо(м) є викупити (Коло¬ 
мия, 1424 Я 102). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. мн. поволили бнхо(м) (1424 

Я 102). 
Див. ще *ЗВОЛИТИ, *ИЗВОЛИТИ 1, * ПОЗВОЛИТИ, 

*ПОЗВОЛЯТИ, *ПРИВОЛИТИ, * ПРИЗВОЛИТИ, *ПРИ- 
ЗВОЛАТИ, *ПРОИЗВОЛИТИ 2. 

*ПОВЬСТЯГНУТИ дієсл. док. (1) (стп. роду$сід£пд6) 
(від чого) стримати(ся), здержати(ся), угамувати(ся): 
и мн тогдн вашєй милости, для приятеля нашого милого, 
нашого посла до великого князя москов*ского послали, 
напоминаючн єму, штобн он* от* того оумьіслу и воли 
своєє пов*стягнул* и з* вами бн мир* имал* (б. м. н., 
1499 ВО II, 447). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. штобн... повьстяг- 

нул* (1499 ВИ II, 447). 
Див. їг^*ПОВЬСТЯГНУТИ СЯ. 
*ПОВЬСТЯГпУТИ СЯ дієсл. док. (І) (стп. роу/зсі^^пдс 

зі$) (від чого) стриматися, здержатися, угамуватися: И 
твоя милость в* том* нашомь дєлє посьілал* к* нєму своє- 
го посла, напоминаючн єго, штобьі от* того оумьіслу и во¬ 
ли своєє ся повьстягнул* (б. м. н., 1498 ВО II, 413). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. штобн... ся повьстяг¬ 

нул* (1498 ВО II, 413). 
Див. ще *ПОВЬСТЯГНУТИ. 
*ПОВЬІНЄНЬ див. *ПОВИН€НЬ. 
*ПОВЬІШАТИ СА дієсл. недок. (1) міцніти, посилюва¬ 

тися: а он* длА тебе и нас* што бн промєжи нас* братст¬ 
во повьішалосА того для много голодоу и томли тє(р)пєль 
(б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. с. штобн... повншалоод 

(1484 ЯМ). 
ПОВЬІШЄ1, ПОВИШЄ, ПОВЬІШИ, ПОВЬІШО присл, 

(13) (на вищому місці) трохи вище, вище (10): (а) хотарь 
томоу селу... дорогою до потока що идєт* на радєша(н)... 
та оупадаєт* повьішє оу другн поток* (Сучава, 1424 Сові. І, 
162); Т*м* ми... дали... єсми ємоу... села... гдє бил дворь 
Доуми Чорьного. и повишє гдє били Грєковє Чорьного 
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Доумьі (Сучава, 1462 ВБ І, 64—65); и далі и потвердили 
єсми ємоу... села... Чєрньтєщи... и близ того повишє на 
имі Мотишєщїи (Сучава, 1468 ВБ І» 130); 

(у напрямі до верхньої частини чого) угору, уверх (2): 
а хотарь сєлоу, повьшю потоко(м) долоу на крьници солот- 
коу (Сучава, 1448 БІЯ № 10 Ь); 

(у часовому відношенні) перед тим, раніше (1): Ино бьі- 
ваючьі ваша мл(ст) мєжьі нами в бра(т)ствє и в добро(м) 
мироу... яко повьішє(и) рекли єсмо а ваша мл(ст) можете 
сами порозоумєти якь боудоуть мьіслити вашє(и) мл(с)ти 
ч приятєли и нєпрьштєли (б. м. н., 1496 ПСВВ). 
Дие. ще ВЬІШЄ1, З ВЬІШЄ1. 
Пор. ВИСОКО, НАИВЬІШЕ. 
ПОВЬІШЄ2, ПОВИШЄ прийм. (51) (з род.) (вира¬ 

жає просторові відношення — вказує на предмет або 
на місце, за яким щось проходить або розташовано) 
вище (чого) (45): оучинили єсмо имь границю повніше 
монастьірА свАто(г) михаила (Галич, 1404 Р 68); а хотарь 
дворєнєщи(м) да є(ст)... о(т) доуба повніше хородка (Суча¬ 
ва, 1446 Сові. II, 270); И оу том... прїидє... настА... и про¬ 
дала... єдноу фалчоу... винограда... повніше Поутєнских 
виноградовн (Гирлов, 1499 ВБ II, 153); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (6): гімн мні... дали єсмні ему... села на рєвті... 
повніше оцєлово місто (Васлуй, 1436 Сові. І, 459); А хо- 
тар той... части... повніше гроушах на столпь (Сучава, 
1499 ВБ II, 136). 
Див. ще ВЬІШЄ2. 
*ПОВЬіШЄИ див. ПОВЬІШЄ1. 
ПОВЬШІИ див. ПОВЬІШЄ1. 
ПОВЬІШИТИ, ПОВЬІШЬІТЬ дієсл. док. (2) (що) підви¬ 

щити, збілншити: И тнши разні здесе мещане бніли вь нась... 
а слюбили намь плату повнішнітн (Радомлн, 1487 РИБ 
227); А какь тнзи три годні тое мніто и вагу видержить, ест- 
ли бн сА полепшило, тогдні мает нам тое денні повнішити, 
а естли бні сА, Боже вховай, надказило, тогдні мает... нам 
тоемьіто и вагу спустити (Вілнна, 1498 ЛЛРГ 82). 
ФОРМИ: інф. повнішити 1 (1498 АЛРГ 82); повишить 1 

(1487 РИБ 227). 
ПОВЬШЮ див. ПОВЬІШЄ*. 
ПОВЬІШЬІТЬ див. ПОВЬІШИТИ. 
ПОВІДАТИ, ПОВЄДАТЬ, РОУУЮАТУ дієсл. недок. 

і док. (32) (що, кому що, кому що перед ким) повідати, по¬ 
вісти, казати, сказати: мні кролн казимир... явно пові- 
дают, колиж то пришєдши... слуга нашь... ходко бнібєл- 
скьш, и оуказал єсть кнАзА лнвови листи... тогдні пожа- 
дал єстн... абихом потвердили кнАзА лнвови листи (Судо- 
мир, 1361 А62 6); ажь тамь єсмо... застали би боярь Хмель- 
ницкихь... зь людми ихь, которніе намь поведали: же одь 
той долніни но правом сторони грунть Хмельницкій (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 7); Пришоль перед нас кн(А)зн 
Василєй из братом своимь... а поведали намь, штож оумо- 
вили межи собою о ивачєвснкии стави (Луцнк, 1463 А З І, 
55); а и тні пєрє(д) г(с)дрє(м) тнши рази того не повєдаль 
а(ж) би та(м) трєтАя часть совє записана (Вілнна, 1495 
ВМБС)\ у опу іиіи Нгапусіи шпі гат)буїу у іуі шоуі 
Іисіе баїеу Ьгапусіи гатеїу росгаїу шпі ромбаіу ^ рапа 
шагко^а гешіи (Тришин, 1500 ДПЖЩ. 
і ФОРМИ: інф. повідати 2 (1392—1393 РФВ 170; 1484— 
1486 ГСПТЗ); ротуісШу 1 (1500 ДПЖН); повєдать 1 
(ХУст. ВС 14); теп. 1 ос. мн. повідае(м) (1495 ПЛИС); 2 ос. 
мн. повєдаєтє (1498 ВБ II, 409); 3 ос. мн. повєдають 3 (бл. 
1471 ЛКЗ 91 зв.; 1497—1498 АЛРГ 80; 1498 ВБ II, 414); 
повадают 1 (1361 А62 6); перф. 2 ос. одн. ч. еси... повєдаль 
1 (1495 РИБ 620); повєдиль 1 (1495 ВМБС)\ 3 ос. одн. ч. 
повєдаль, поведал, поведа(л) 7 (1430 ГВКЛ 8; 1489 РИБ 
431; 1493 АЛРГ 55; 1495 БСДИ\ 1496 АЛРГ 71; 1499 
АЛРГ 94); повідаль 1 (1454 АЛМ 12); 3 ос. одн. ж. повє- 
дала (1495 ВМБС)\ 3 ос. мн. поведали 4 (1463 АБ І, 55; 

1478 АБ III, 17; 1494 ВБ II, 387; 1499 ВФ); повідали 1 
(XV ст. СГЧА); поведали 1 (1430 ГВКЛ 7); дієприсл. од- 
ноч. поведаючи (1495 РИБ 602, 620; 1498 ВБ II, 413; 1499 
ВБ II, 447). 
Див. ще -ОПОВІДАТИ, ОПОВІСТИ, ПОВЄДИТИ, 

*ПОВИСТИ, *СПОВ€ДАТИ. 
’^ПОВ'БДИТИ див. ПОВЄДИТИ. 
*ПОВг£ТЬ ч. (62) (одиниця адміністративного поділу) 

повіт: Тег іезіІіЬу ... пекоіогоЬо... итегІоЬо об тезіа бо 
тезіа, об ро^еіа бо ро^еіа... тегіі Ьу сгегег туіа, пісгоЬо 
па лісп шута пе шаіеі Ьгапо Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 105); 
мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним знаменито... иж... 
дали єсмо... Калєнику оу житомирском повєтє село Боур- 
ковци (Київ, 1437 Л5 І, 33—34); Я Пєтрь Боговитинович 
сознаваю... иж... дал єсми братаничоу своємоу... Тоурьюю 
оу Крємєнєцькомь повіте (Боковичі, 1496 АБ І, 244); 
Биль намь чоломь пань Виленскій... князь Александро 
Юревичь и просиль вь нась людей вь Городенскомь повіті 
(Краків, 1500 АЛМ вип. 2,58). 
ФОРМИ: род. одн. повету 3 (1430 ГВКЛ 7; 1498 ГВКОО); 

повіту 2(1494 РИБ 560; 1495 АЛМ 85); рожеіа 2 (1388 
2РІ 105); повіта 2 (1491 АБ І, 96; 1495 ВМЗД); ор. одн. 
повітомь і (XV ст. иуі 43); поветомь І (14/8 А Б І, /6); 
місц. одн. оу (вь) повіте 24 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1434 Р 
128; 1437 Р 136; 1446 А5 І, 42; 1451 АБ І, 44; 1461 АБ 1, 
53; 1430 АБ І, 65; 1495 РИБ 602; 1496 АБ І, 244; 1499 АБ 
І, 117 і т. ін.); оу (вь) повєтє 20 (1437 АБ І, 33; 1446 АБ III, 
5; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 1471 
АрхЮЗР 8/111, 627; 1488 А5 І, 241; 1489 РИБ 433; 1493 
АЛРГ 55; XV ст. СЯ 43; 1499 РИБ 776 і т. ін.); оу (вь) 
повіті 6 (1445 АкЮЗР І, 17; 1446 АкЮЗР І, 18; 1452 
АкЮЗР 1, 21; 1492 АЛМ ЗО; 1500 АЛМ вип. 2,58); оу по¬ 
віти 1 (1445 Р 150). 
ПОГАДАТИ дієсл. док. (6) подумати, погадати, обмірку¬ 

вати (1): я єщє будучи в добром здоровю, погадавши собє 
и вьідєчи сєстрєнца своєго кн(А)зА Богдана Василєвича 
службу и пилност до себе, дала єсми ему по своєм животе 
им’єнє... на имА Любчо (Ровно, 1488 АБ І, 241—242); 

()на животь погадати (2), погадати на 
ж и в о т ь (3) див. * ЖИВОТЬ. 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. погадаєть 4 (1442 Со5^. II, 716, 

719); имєть погадати 1 (1445 Сові. II, 726); дієприсл. перед. 
погадавши (1488 АБ І, 241). 

*ПОГАНИНЬ ч. (3) (лат. ра^апиз) (не християнич) 
поганин, язичник: А... корол... и короуна полскаА имаєт 
нас... оборонити... от поганина и от христианина... кто 
боудєт противко нам (Сучава, 1468 ВБ II, 302); вси короле¬ 
ве и вси хрєстияньскии господареве, колько ихь суть, и 
всєє сторонні западоу и италєйскихь стронь, єднаються и 
готовиться и хотєли бьі напротивь погань (б. м. н., 1498 
ВБ II, 410). 
ФОРМИ: род. одн. поганина (1468 В Б II, 302); род. мн. 

погань (1498 ВБ II, 410); знах. мн. погане (1476 ВБ II, 
337). 
Див. ще ПОГАНСТВО, * ПОГАНЬ. 
ПОГАНСТВО, ПОГАНЬСТВО, ПОГАНЬСТВО с., зб. 

(15) (стч. роНапзіуо, стп. ро£ап5І\уо) (не християни) по¬ 
гани, язичники: ми стєфань воєвода... чини(м) знамени¬ 
то... ожє слюбуєми... кролєви полскому... служити... и по- 
(д)лє єго мл(с)ти стати... проти (в) поганства (Бирлад, 
1439 Сові. II, 714); Стєфань воєвод а... приятельство... оутвєр- 

жаєть межи єго мл(ст) и межи вашу мл(с)ть бо вша мл(с)ть 
можете тому сами добре розоумєти ажє о(т) оуси(х) сторонь 
поганьство татаровє и ту(р)ковє на хрєстияньство... ся 
оукрєпляють (Вільна, 1493 ПОСВВ 152); И добро би било 
и тобє со хрєстияньї мирь имати и посполь со всими хрє- 
стияньскими господарьі противьку поганьства стояти 
(б. м. н., 1498 ВБ II, 410); (А коли би) поганство хотіло 
роушити сі чєрєс нашоу землю... против зємлім ... вели¬ 

кі 8-136 
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кого КН'ЬЗЇ* литовского, (тогди маєм.., вєликомоу кнА- 
зю>... вєдомо давати (Сучава, 1499 ВВ II, 443). 
ФОРМИ: наз. поганство, поганьство, поганьство (1484— 

1486 ГСПТЗ; 1493 ПОСВВ 152; 1499 ВИ II, 442); род. 
поганства, поганьства, поганьства (1439 Сові. II. 714; 
1484—1486 ГСПТЗ\ 1493 ПОСВВ 152; 1496 АЛРГ 69; 
1498 ВИ II, 410); дав. поганству, поганьству (1456 ЗСФ\ 
1493 ПОСВВ 1521: знах. поганьство. поганьство (1481 ВИ 
її, 364; 1484—1486 ГСПТЗ). 
Див. ще *ПОГАНИНЬ, ^ПОГАНЬ. 
* ПОГАНЬ ч- (1) (стч. роЬап, стп. ро§ап, лат. ра^а- 

пиз) поганин, язичник: И такиж имаємь бьіти каждомоу 
королєвскомоу приАтєлю приАтєлє а нєприАтєлєв'Ь коро- 
лєвскомоу имаємь бьіти яєприАтєлє, жадного не вьі- 
имоуючи ни пога(ни)на (в ориг. погана.— Прим, вид.) 
ни христїанина (Сучава, 1468 ВВ II, ЗОЇ—302). 
ФОРМИ: род. одн. погана (1468 ВВ II, 302). 
Див. ще * ПОГАНИНЬ, ПОГАНСТВО. 
ПОГАНЬСТВО див. ПОГАНСТВО. 
ПОГАНЬСТВО див. ПОГАНСТВО. 
* ПОГАСИТИ дієсл. док. (1) (що) погасити: ©а(л)ко 

позна(л) ижє свєчи погаси(л) (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. яогаси(л) (XV ст. ВС 27). 
Див. ще ^ЗАГАСИТИ. 
*ПОГИБЄЛЬ ж. (1) <0 п о г и б є л ь имати (1) 

перебувати під загрозою загибелі: Мьї пє(т)ро воєво(да)... с 
паньї радою нашєю... радили єсмьі и много подоумали мє(ж) 
собою о оутиснєнїє и погибєли зємли нашєи що (ж) сь 
оуси(х) сторо(н) имає(м) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: місц. одн. о... погибєли (1456 ЗСФ). 
ПОГНАТИ дієсл. док. (4) (кого) погнати: а кто имєть по¬ 

гнати скогь до татарь, на головноє мьіто, у сочав'Ь, оть ско¬ 
та чєтьіри гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 631); А кто имєт 
погнати скот до Татарь, на головном мьігЬ оу Сочав^ от 
каждои скотини... по чєтирн гроши (Сучава, 1460 БО 
II, 273). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. имєть (имєт) погнати (1408 

Сові. II, 631; 1434 Сові II; 668; 1456 Сові. II, 789; 1460 ВВ 
II, 273). 
Див. ще ГНАТИ, ГОНИТИ 1,*ПРЇГОНИТИ, ОУГОНИТЬ. 
* ПОГОНИ ЧИ мн. (І) (назва села у перемишльській 

землі) суч. Самбір: а писана грамота оу погоничи(х) (По¬ 
гоничі, 1422 Р 98). 
ФОРМИ: місц. оу погоничн(х) (1422 Р 98). 
* ПОГОНИШЧЄ с. (1) (назва гори у Молдавському кня¬ 

зівстві): (х)отар той бранищи от обрьшїи Лаоури... до 
Погонишча (Сучава, 1490 ВВ І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. Погонишча (1490 ВВ І, 420). 
! ПОГОНІ див. * ПОГОН А. 
*ПОГОННЬЖ прикм (1) О (л о в ьі) п о г о н н ьі є 

див. ЛОВЬІ 2. 
ФОРМИ: ор. мн. погонними (1322 АрхЮЗР 1/УІ. 2). 
*ПОГОНА ж. (2) погоня: О злодєю имаю(т) бнтї 

по(г)нА (XV ст. ВС 22 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. по(г)н/А 1 (XV ст. ВС 22 зв.); ! погонї 

1 (XV ст. ВС 6 зв.). 
*ПОГОРЄЛСКИИ прикм. (6) (пор. село Погорілая у 

Смоленській землі) (1): што пє(р)во сєго стоАли перє(д) 
нами очивисто в праве земАнє дороги(ц)кии, водьі(н)ски(и) 
с погорє(л)скими жаловали на(м) погорє(л)скии на нєго, 
што(ж) о(т)нА(л) в ни(х) зє(м)лю и(х) влостную (Вільна. 
1495 ВМЗД); 

(у знач, іменника) (тільки в мн.) (назва людей за міс¬ 
цем проживання) (5): погорє(л)скиє дали на то пА(т)дє- 
сА(т) св'Ьтковь зємлА(н) дороги (ц)ки(х) (Вільна. 1495 
ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. мн. погор^лскиє 1 (1495 ВМЗД); погорє(л)- 

скиє 1 (1495 ВМЗД); погорє(л)скии І (1495 ВМЗД); знах. 
мн. погорьлски(х) 1 (1495 ВМЗД); погорє(л)ски(х) 1 (1495 
ВМЗД); ор. мн. погорє(л)скими (1495 ВМЗД). 

ПОГОРИЛОВЦИ мн. (2) (назва села на Буковині) Пого- 
рілівці: мьї алєксандрь воєво(д)... св'Ьдомо чини(м)... ажє... 
па(н) мань глобникови(ч) из дАтми... продали сєлишча... 
на имА ива(н)ковци и погорило(в)ци (Сучава, 1452 Сові. 
II, 421—422); тАм мн... дали єсми єму... села, на им'Ь... 
иванковци и погориловци (Сучава, 1455 Созі. II, 540). 
ФОРМИ: наз. погорило(в)ци, погориловци (1452 Сові. 

II, 422; 1455 Сові. II, 540). 
*ПОГОРИТИ дієсл. док. (5) згоріти, погоріти: про то... 

потоптаємь вс^хь прьвьі(х) привилїи ссЬмь (при)вилїємь, 
занужє и(х) старн привилїи що имали о(т) нашєго ро(дї)- 
тєлА... погориль (Васлуй, 1439 Соз^. II, 52); а тоти приви- 
лии погорили оу дом Роусоула от Флочєщи, коли ємоу по¬ 
гори л дом (Сучава, 1491 ВВ І, 452). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. погорил, погориль (1439 

Сові. II, 52; 1491 ВВ І, 452); 3 ос. мн. погорили 2 (1472 
ВВ І, 177; 1491 ВВ І, 452); ! пахорили 1 (1472 ВВ І, 177). 

*ПОГОРЬЄ с. (І) височина, узгір’я: мн вєликии кнзь 
швитрикга(л) олькгирдовичь... дали єсмо ємоу село ли- 
поую... а дроугоє село на погорьи оу воло(д)мєрьскомь 
пов'Ьтє боудАтичи (Луцьк, 1451 Р 158—159). 
ФОРМИ: місц. одн. на погорьи (1451 Р 159) 
^ЧОГОР'БЛСКИИ див. *ПОГОРЄЛСКИИ. 
*ПОГОСТЬ ч. (1) сільська община з самоуправлінням: 

К тому и куницьі оть поповь по всемь городомь и погостомь 
и по свободами, где суть хрести а не (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1ЛП, 3). 
ФОРМИ: дав. мн. погостомь (1322 АрхЮЗР 1^1, 3). 
* ПОТРАВИТИ дієсл. док. (1) (що в кого) (самовільно 

забрати) пограбувати: Тежь жаловал-ь нами тоть Марти- 
нець на Богдана, штожь ден онь вь его невістки, у Про- 
селковьг жоньї, пограбиль челядь и иньїи статки домовьш 
(Вільна, 1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. пограбиль (1498 АЛМ 159). 
*ПОГРАНИЧЬНЬІИ прикм. (2) пограннчний, прикор¬ 

донний: И мьї хочомо (!) о томь до намєстьниковь нашьіхь 
пограничьньїхь писати, ажь бьі лихихь людей за то карали 
(б. м. я., 1496 ВВ II. 405). 
ФОРМИ: род. мн. пограничьньїхь (1496 ВВ II, 405); 

знах. мн. с. пограничьиьіи (1496 ВВ II, 405). 
Див. ще *ГРАНИЧНЬїИ. 
*ПОГОУБА див. * ПАГУБА. 
ПОД див. ПОДЬ. 
* ПОДАВАТИ 1 дієсл. док. (3) (кому що) (багато дечого) 

понадавати, пороздавати, подавати: И о(т)писаль єсмь 
своєи жєн£ кнгни марїи... свою очиноу... а так жє что єсмь 
подава(л) иміша. боАро(м) свои(м) (Київ, 1446 Р 154); а 
которьім слугами тьш верху писанньі кн(А)жата будут 
подавали имєнА вь ЗьвАгли єстли будут єму хот'Ьт служити 
и он ихь с тих им-Ьней нє маєт рухати (Вільна. 1499 АЗ 
І, 118), 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. єсмь подава(л) (1446 Р 154); 

З ос. мн. подавали (1496 ВМКФС); майб. 11 3 ос. мн. бу¬ 
дут подавали (1499 А З І, 118). 
Див. ще ДАВАТИ 1,*ДАВЬІВАТИ, *ДАИВАТИ, ДАТИ, 

ПОДАТИ. 
^ПОДАВАТИ3 дієсл. недок. (5) (кому що) (визначати 

розмір грошової суми) подавати: А кому коли вь нихь по- 
даемь пенязи на квитацьіяхь з мьіта нашого, они мають 
имь платити по рокомь, а до року бн ихь не габалн (Кра¬ 
ків, 1487 РИБ 226); Протож кому коли в него подаєм 
пенязи на квитацеях з мьгта, тни бьі нехай року ждали, а 
до року бьі его не габали (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. подаемь, подаєм (1487 РИБ 226; 

1498 АЛРГ 83); перф. З ос. одн. ч. подавали, подавал (1495 
АЛМ 128; 1497 АЛРГ 79). 
Див. ще ДАВАТИ, *ДАВЬІВАТИ, *ДАИВАТИ, ДАТИ, 

ПОДАТИ. 
*ПОДАВАТИ3 дієсл. док. (1) (кого за кого) повіддава* 

ти заміж: а тоть дей Крупша сьшовь в себе не мЬль, тол(ь)- 
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ко одно дві дочці, и тьіе свои дочки подаваль биль за ихь 
дЬдовь (Вільна, 1495 РИБ 602). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. подаваль бмль (1495 РИБ 602). 
Див. ще *ОТДАВАТИ, ОТДАТИ, ПООДДАВАТИ. 
! ПОДАВАТИ4 (ПРОДАВАТИ4; див. ПРОДАВАТИ. 
ПО ДАВНОМОУ, ПОДАВЬНОМУ присл. (13) по-давньо¬ 

му: а сь королємь вгорскимь... маєть бьіти по давномоу, 
какь єсмо см записали (Сучава, 1442 Сові. її, 717); а мито 
имь брати подавномоу (Краків, 1487 АМЛ); и сь тое земли 
бортное маеть онь дань давати Светому Михайлу по давь- 
ному (Вільна, 1499 РИБ 777). 

*ПОДАНЄ с. (1) (стп. робапіє) передача під опіку, па¬ 
тронат, зв'язаний з вотчинним правом на землю: Земно у 
матки моее воли, у подани и в опекани, якже бьіло и у 
моей во(ли) (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: місц. одн. у подани (XV ст. АрхЮЗР 8/ГУ, 27). 
*ПОДАНЬНЬЇИ див. *ПОДДАКНЬїй. 
*ПОДАРОВАТИ дієсл. док. (1) (кому) подарувати, дати, 

пожалувати: можєть о(т)дати и продати... и ближнємоу 
своємоу ись своєи роуки дати и по(д)ровати (і) по нємь 
боудоучомь (Луцьк, 1451 Р 159). 
ФОРМИ: інф. ! по(д)ровати (1451 Р 159) 

Див. ще *ДАРИТИ, ДАРОВАТИ. 
ПОДАТИ дієсл. док. (9) 1. (кому що) (повернути) від¬ 

дати (4): а єстли А ис тоєи мєньї вьістоуплю... тогдьі А ... 
тое имє(н)е дА(д)ковичи я а любо по мні боудоучии має(т) 
подати па(н)у пєтроу яновичоу старосте лоуцкомоу (Луцьк, 
1467 СП № 13); а тогдьі маю(т) мнв тоє имє(н)є дА(д)ков- 
ское подати та(к)... ка(к) я и(м) да(л) (Луцьк, 1490 Пам.). 

2. (що кому) (віддати під опіку) передати (1): то па(к) 

коли подань мні (...— Прим, вид.) стьі(и) мана(с)тьі(р) и 
пописоувано оу цркви річи црко(в)ньі(и)..- а мні дали вто 
ча(с) осмотр(і)ли а(ж) на е(г)лии сре(б)ро подрано (б. м. н., 
XV ст. ВОРСР 179). 

3. (що) передати, вручити (1): и оуставлАємь и(ж)... та- 
кшь обьічаємь имєєть бьіти позовь и(ж) слоужєбнїкь 
своимь посохо(м) имаєть поєха(т) к сєлоу к томоу паноу 
чїє сіло єсть кь є(г) двороу кмєтА которо(г) имаєть листь 
позовньї и подасть и повєдать... длА котороє винн то(т) 
позовь да(н) (XV ст. ВС 14). 

4. (кого, що) подати, назвати (2): И мьі опьітали шевцовь, 
кому би то бьіло зведомо, што міщаномь... не волно бьіло 
передь тьшь тьхь мальїхь кожь купити. И они подали 
светки... мацань Луцкихь старьіхь (Луцьк, 1495 АЛМ 
88); Што на крємєньцьі подано три фоуклєри а чотьіри 

про(х)ницьі пушєкь мальі(х) 5 а пищаль одна а вєлики(х) 

пушє(к) на городе Д (б. м. н., XV ст. ИК)• 
5. (кому що) (визначати розмір грошової суми) пода¬ 

ти (1): и тое имініе спало на отца нашого, и отець нашь 
е. м., зь ласки своее, подаль Федку Гавриловичу за его 
службу 50 копь грошей на томь иміни (Кам’янець. і494 
АЛМ 54). 
ФОРМИ: інф. подати (1467 СП № 13; 1490 Пам.); перф. 

З ос. одн. ч. подаль (1494 АЛМ 54); 3 ос. мн. подали (і495 
АЛМ 88); майб. З ос. одн. подасть (XV ст. ВС 14); теп. 
пас. З ос. одн. ч. подань (XV ст. ВОРСР 179); предик. пас. 
дієприкм. подано (XV ст. Я/С). 
Див. ще ДАТИ, ^НАДАВАТИ, ^ПОДАВАТИ1, ПОДА¬ 

ВАТИ2. 
*ПОДАТОКЬ ч. (2) (грошові й натуральні збори з 

тяглих людей) податок: Сь которого того копища такь 
теперешнего, яко и на потомь набьітьіхь пляцовь, такь 
тежь пляцовь божницьі ихь... жадньїхь податковь а ни 
повинности до скарбу нашого давати не мають (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27); А сє я Хвєдко Кословский... свєтчю... иж .. 
продал єсми пану Андрушкоу Фєдоровичоу вєчно данни¬ 
ки з данью и со всими податки и пожитки (Луцьк, 1474 

. АЗ І, 69). 

ФОРМИ: род. мн. податковь (1389 РЕА І, 27); ор. мн. 
податки (1474 АЗ І, 69). 
Див. ще * ПОДАТЬ. * 
*ПОДАТЬ ж. (1) (грошові й натуральні збори з тяглих 

людей) подать: и... продали єсмо Его Милости... землю 
пашноую... з борьі и ліси и з бобровими гоньї и со всАки- 
ми иньїми поплатки и податми (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: ор. мн. податми (1492 АЗ III, 23). 
Див. ще * ПОДАТОК!». 
* ПОДАЧКА ж. (1) натуральна данина: а я кн(А)зь 

Семен Юрьєвич маю придати ку св(А)тому Иоанну к Гол- 
шаном полумєрокь меду из людми и з грошми и зо всими 
подачки (І) оу вотчизнє моей (Степань, 1489 АЗ І, 89). 
ФОРМИ: ор. мн. ! подачки (1489 А5 І, 89). 
Див. ще *ДААНЇЄ2, *ДАНЬ\ *ДАЧА, * ДАЧКА. 
! ПОДБЄНЬ (ПОДОБЄНЬ) див. ПОДОБЄНЬ. 
*подближатися дієсл. недок. (і) (під що) наближа¬ 

тися, підходити (до чого): ажь богь дасть по(д)6лижаємься 
та(м) по(д) оукраиньї к тьімь нашьгмь паньствомь и оть- 

тоуль вьіправимь... до тебе ншьі(х) пословь (б. м. н., 
1496 ПДСВВ). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. по(д)ближаємься (1496 ПДСВВ). 
Див. ще *ПРИБЛИЗИТИ СА. 
*ПОДБОРЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

Сє я кн(А)зь Юри Василєвич Острозского продал есми 
діл ницо у свою... Подборци (Берестя, 1448 А5 І, 44). 
ФОРМИ: знах. Подборци (1448 АЗ 1, 44). 

*ПОДВИЖЄНЄ с. (!) (?>: а то дали єсмо ему на віки 
на вєчньш без всАкого подвижєня до єго живота (Луцьк, 
1444 А5 І, 40). 
ФОРМИ: род. одн. подвижєня (1444 АЗ ї, 40), 

*ПОДВОДА ж. (22) (рід повинності) обов’язок тяг¬ 
лих людей давати підводу на вимогу правителя або фео- 
дала-землевласника (19): да не да(ст) тоє село ни да(н) ні 
илиша, ни подводоу, ни дєсітиноу... ни на мли(н) да не 
робіть (Сучава, 1444 Сові. її, 207); И дали єсмьі тьгм се¬ 
лам... сєс лист нашь на то, щобьі нє платили нам дан, ни 
посад, ни подвод, ни илиш, ни на город (д)а нє робіть 
(Дольний Торг, 1475 ВИ І, 200); и людемь его не надобе 
подводь давати, а вь облаву ихь не ходити, и повозу ие 
возити, а сь того двора з местомь ему не служит(и) и под¬ 
водь и плату жадного не давати (Городно, 1497 РИБ 684); 
подводу возити (1) (повинність тяглих людей) 

давати підводу на вимогу правителя або феодал а-землевлас¬ 
ника: А такожє от того села да нє дадоут намь ни сторожи, 
и ни дєсітиноу от пчєльї... и подводоу от вина да нє возіть 
николи навіки (Сучава, 1438 ИВАс 28); у подводахь 
х о не и в а т и (1) (повинність тяглих людей) давати під¬ 
воду на вимогу правителя або феодала-землевласника: 
и то, господару, помню: давьівали пятдесять куниць кня- 
гини вели кой Витовтовой, сь дьіма по куницьі, а по три 
гроши ліитщиньі... а подь намісгники у подводахь не хожи- 
вали (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); водити подво¬ 
ду (1) див. ВОДИТИ. 
ФОРМИ: род. одн. по(д)водьі (1448.ДГПР); знах. одн. 

по(д)воду, по(д)во(ду), подводоу 12 (1438 И В Ас 28; 1446 
Сові. II, 251; 1453 Сові. II, 492; 1454 Сові. II, 517; 1456 
ГПХМ; 1458 ЕИД«А» 512; 1459 ВЦ І, 29; 1466 ВИ І, 95; 
1467 МіН. Оос. 125 і т. ін.); подво(д), подвод 4 (1447 Сові. 
II, 289; 1448 ШД«А» 491; 1458 ПГСММЦ; 1475 ВИ І, 200); 
род. мн. подводь (1497 РИБ 684); ор. мн. подвода(ми) (1450 
ЗНТШ XI, 7); місц. мн. у подводахь (1444 АкЮЗР І, 17). 

*ПОДВОДЦА ч. (3) позивач: про то(ж) коли ко(г) хто 
на соудь зазовєть за діди(ч)ство на пєнєзи заставлєньї а 
колиліь виноватьш нє станєтьть (!) на рокоу тогдьі по(д)- 
во(д)ца изьіщєть діди(ч)ство (XV ст. ВС 10). 
ФОРМИ: наз.одн. по(д)во(д)ца (XVст. ВС бзв., 10,17зв.). 
Див. ще ПОВОДЬ2. 
ПОДВОИСКИИ ч. (1) (стп. роб^оізкі) возний, судовий 

II* 
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виконавець: а на то послуси... лукьАнь тивунь павєль 
подвоискии (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: я аз. одн. подвоискии (1385 Р 28). 
*ПОДВОИТИ дієсл. док. (1) О Р е 4 подвоити 

див. *РГЕЧЬ1. 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. подвоили (1498 АрхЮЗР 8/1V, 

119). 
*ПОДВОРЄ с. (12) подвір’я; (з господарськими будів¬ 

лями) садиба, діал. обійстя: а РудєнскаА маєт оу подворА 
своєго ворота поставити на влицу (!) што з вєком оулица 
промєж подворєй положена (Луцьк, 1494 А 5 І, 102); а 
к тьі(м) мои(м) имє(н)я(м)... даровала єсми моужа своє(г) 
пана васи(л)я хрє(б)товича по(д)ворьє(м) свои(м) о(т)чиз- 
ньі(м) отовоко(л)нє(м) городе в лоуцкоу (Луцьк, 1490 ЗХП 
136). 
ФОРМИ: род. одн. подвора, подворьА 5 (1494 АЗ І, 

101, 102); подвурА 1 (1494 А 5 І, 101); знах. одн. подворє, 
подьворьє, по(д)ворье (1490 ЗХП 136; 1494 АЗ І, 101); 
ор. одя. по(д)ворьє(м) (1490 ЗХП 136); род. мн. подворєй 
(1494 А5 І, 102); знах. мн. подворє (1494 АЗ І, 102). 

*ПОДВОРИ1ЦНЬІИ прикм. (1) який належить до дво¬ 
рища: а обруб'ь земленьїй тому именицу моєму Лопавшомь 
по старине! ... от реки Отвір а межою мимо нивьі дворища 
Ляхова и межою конець нивь подворищньїхь Хренницкихь 
до Могилокь (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
ФОРМИ: род. мн. подворищньїхь (1472 АрхЮЗР 8/1 її, 

3). 
*ПОДВОРЬЄ див. * ПОДВОРЄ. 
*ПОДВОРЬЄ див. * ПОДВОРЄ. 
*ПОДВУР€ див. * ПОДВОРЄ. 
*ПОДГАЕ с. (1) (назва села у Волинській землі) Підгай: 

и мьі... дали есмо ему... село Холунець... а Подгае (Луцьк, 
1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17). 
ФОРШ;знах. одн. Подгае (1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17). 

*ПОДГАЕЦКИИ прикм. (3) <0 Д 0 Р 0 г а Подга- 
е ц к а я (2) див. ДОРОГА 1; п уть польдьгаєиь- 
скьіи (!) (І) див. ПОУТЬ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ! польдьгаєцьскьш (п. 1349 Р 3); 

знах. одн. ж. Подгаецкую (1499 АЛРГ 94). 
Пор. * ПОДГАЙЦИ. 

ПОДГАЕДЬКИЙ ч. (І) (особова назва): Я, Янь Никле- 
вичь Подгаецький... продал есми своє им'Ьнье... Подгай- 
ци (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/їУ, 141). 
ФОРМИ: наз. одн. Подгаецький (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 

141). 
*ПОДГАЙЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Підгайці: Я, Янь Никлевичь Подгаецький... продал есми 
своє им'Ьнье... Подгайци у Володимерскомь повете (Воло¬ 
димир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141). 
ФОРМИ: знах. Подгайци (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141). 

*ПОДДАВАТИ СА дієсл. недок. (9) 1. (кому) (визна¬ 
вати васальну залежність від кого) підкорятися (3): Мьі 
дмитрии... кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... ижє... 
слюбили єсмо и слюбуємь подьдаваючєсА с людми... на- 
ши(м)... володиславу королеви польскому... ижє... чи¬ 
ста А в'Ьрность и полна будємь дєржа(т) (Краків, 1388 Р 
40—41); А мьі Єго милости и єго короуни... полскои... сь 
оусими подданними земли молдавскои, голд оудилали 
есмо, поддаваючи сЬ. и сь землею нашєю и сь нашими под¬ 
данними... оу послоушєнстви поддаєм сА єго милссти (Ко¬ 
ломия, 1485 ВО II, 371). 

2. (кому під що, чим під що, кому робити що) зобов'я¬ 
зуватися (до чого, чим, робити що) (5): па(к) ли бьіхо(м) 
ие дали тьі(х) золотьі (х) которого року на оу(м)олвєнїи 
дни... то(г)да по(д)дає(м) сА королеви по(л)скому ... по(д) 
другую шє(ст) со(т) золотьі(х) дукатовь (б, м. н., 1421 

Со5ґ. І, 142); а на тотьі всі р'Ьчи о гь вьАзуємьісА, тьі(м) то 
листо(м), и по(д)даваємь(с).„ ижєА хочємь держати и три¬ 
мати, на віки віко(м) (Хотин, 1448 Сові. II. 738); та и мьі 

слюбоуємь и по(д)даємь сА служити вірно... королеви 
(Сучава, 1455 Сові. II, 774); и оузрівши они, ажє... хочє(м) 
с ними за єдно прїАтє(л)скьі ср(д)єчно бьіти, а они па(к) 
по(д) то сА по(д)давали присягою своєю и сь своеА віроА 
хр(с)тїанскую (Сучава, 1457 Сові. її, 810—811). 

3. (давати згоду) погоджуватися (1): а коли бьіхми то(г) 
не пополнили и не заплатили пан(у) михаилу на тотьі дни 
вншєписа(н)ньі(х) а мн сА по(д)даємь ажєбьі оузА(л) оу 
нашємь имінии оу Карлові па(т)дєсать воловь (Самбір, 
1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. по(д)дає(м)сА, по(д)даємь са, под¬ 

даєм са 3 (1421 Сові. І, 142; 1455 Сові. II, 774; 1485 ВИ II, 
371); са по(д)даємь 1 (1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); 
по(д)даємо са 1 (1455 Сові. її, 774); по(д)даваємь(с) 1 (1448 
Сові. II, 738); перф. З ос. мн. са по(д)давали (1457 Сові. 
II, 811); дієприсл. одноч. подьдаваючєсА 1 (1388 Р 41); 
поддаваючи сі 1 (1485 ВО II, 371). 
Див. ще ПОДДАТИ СА. 
*ПОДДАННИИ див. * ПОДДАННЬІЙ. 
*ПОДДАННИКЬ ч. (5) 1. васал, ленник (2): а... ко¬ 

ро^) казими(р)... имає(т)... на(с)... оборонити... якооуси(м) 
добрьі(м) по(д)даннико(м) зємлАмь свои(м) та(к) имає(т) 
и на(м) его мл(с)ть... оудилати (Серет, 1453 Сові. II, 766); 
але таковаго чловіка, гдє оучюють и изнаидоут оу их 
зємлАх или боуд оу кого от их подданников, а их милости 
имают єго вьгнати и вьпоудити проч из их милости зєм¬ 
лАх (Гирлов, 1499 ВО II, 420—421). 

2. (підлеглий владі монарха) підданець (3): на то, єстли 
бн сі пригодїло... боуд колвє комоу котораА кривда и шко¬ 
да от подданников наших... а таковїи... да имаєт жадати 
справєдливост от старост хотинскьіх (Гирлов, 1499 Ви II, 
424). 
ФОРМИ: роб. мн. подданников (1499 Ви II, 421, 424); 

дав. мн. поШданникоГм) (1453 Сові. її. 766). 
Див. ще * ПОДДАН НЬІЙ 1. 
*ПОДДАННЇИ див. ^ПОДДАННЬІЙ. 
^ПОДДАННЬІЙ прикм. (74) 1. (підлеглий владі монар¬ 

ха) підданий (5): мьі илїа воєвода... знаменито чини(м)... 
како намисковь наши(х) наслидоуючи... владиславовьі, 
кролєвьі... посполоу сь... городи, мЬсти, зємліми по(д)- 
данньши и каждого стадла а любо рідоу намь по(д)данньі- 
ми лю(д)ми... голдь... оучинили є(с)ми (Львів, 1436 Сові. 
II, 697—698); А далє(и) казаль єго мл(с)ть твоє(и) мл(с)ти 
повєдити ижь... зємля(м) граничьньїмь и поданьньїмь єго 
мл(с)ти вєликии крьівдн и втиски дєються (б. м. н., 1492— 
1493 ПВФЧ); 

(у знач, іменника) підданець (67): а стєцко пєрє(ч)ньш 
воєвода с паньї и єго подьданними... записаль сА кролєви... 
служити (Ланчиця, 1433 Р 123); а па(н) на(ш) копо(л) єго 
мл(с)ть абьі на(с) ми лов а (л) и опасоува(л) о(т) нашихь 
нєпрїАтєлєвь, яко свои... по(д)даньі(и) (Серет, 1453 Со5^. 
II, 765); прото(ж) бгоу коу хвалє... а к оужиткоу нашимь 
по(д)даньімь... вндаваємн и оуставлАємьі права (XV ст. 
ВС 10); Також и прєрєчєннїи крал и... єго милости братїА 
и сь оусєю их радою и подданнимьі их, нам Стєфаноу воє¬ 
води... и подданньш нашим ... имают бьіти приятелем на¬ 
шим приятєли (Гирлов, 1499 Ви II, 420). 

2. (який перебуває у васальній залежності) підданий 
(1): мьі Стєфань воєвода... внзнавамьі... ажє мьі... слюбили 
єсми... Казимирові... королеві полскомоу... абьіхомь мьі 
их милости вєрньї и подьдани били на вєки (Сучава. 1468 
ви п. зої). 

3. (кому) (позбавлений можливості діяти і жити за 
власним розсудом) залежний (від кого) (1): Розво(д) єсть 
межи лю(д)ми ка(к) моужєвє є(ст) глава и жоньї и(м) под- 
(д)аньг а дроу(г)и оудовьі волньї (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. подданномоу (1499 ВО П, 424); 

наз. мн. подданнїи 4 (1485 Ви II, 371; 1499 Ви II, 425, 442); 
по(д)даиньіи 2 (1433 Р 121; 1436 Сові. II, 698); по(д)даньш 
2 (XV ст. СЯ 40; 1453 Со5^. II, 765); по(д)даиьі, подданьї 
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2 (XV ст. ВС33; 1468 ВИ II, ЗОЇ); подданни 1 (1499 ВИ II, 
420); подьдани 1 (1468 ВИ II, ЗОЇ); род. мн. по(д)даниьіхь, 
подданньїх 10 (1433 Р 121; 1499 ВВ II, 419, 420, 421, 424, 
442, 443); подданних 5 (1499 ВВ II, 420, 421, 425, 443); 
по(д)даиьі(х) 1 (XV ст. СЯ 39 зв.); дав. мн. подданньїм, 
по(д)даннммь 6 (1433 Р 121; 1499 ВВ II, 419, 420, 424, 425); 
подданьїм, по(д)даньімь 3 (1468 ВВ II, 302; XV ст. ВС 10; 
1492—1493 ПВФЧ); подданним 2 (1499 ВВ II, 424, 426); 
поданьньїмь 1 (1492—1493 ПВФЧ); подданим 1 (1499 ВВ 
II, 419); знах. мн. по(д)даниьіи 1 (1436 Сові. II, 698); 
по(д)даньі(и) 1 (1453 Сові. II, 765); подданнїи І (1499 ВВ II, 
419); подданних 1 (1485 ВВ II, 371); подданньїх 1 (1499 ВВ 
II, 420); ! по(д)дань са (1448 Сові. II, 738); ор. мн. по(д)- 
данньїми, подьданньїми 10 (1433 Р 121, 123; 1436 Сові. II, 
698, 701; 1448 Сові. II, 737; 1499 ВВ II, 419, 422); пож¬ 
даними, подьданьїми, поддаиьіми, по(д)даньімї 9 (1439 
Сові. II, 712; 1442 Сові. II, 716, 717, 719; XV ст. ВС 10 зв.; 
1468 ВВ II, ЗОЇ); поддаинимьі 2 (1499 ВВ II, 420, 422); 
подданиими 2 (1485 ВВ II, 371); подданними 1 (1499 ВВ 
11, 425); подданммьі 1 (1499 ВВ II. 420). 
Див. ще *ПОДДАННИКЬ. 
*ПОДДАНОСТЬ ж. (2) (васальна залежність) піддан¬ 

ство: Тьімжє обичаєм и мьі оудилали, не хотЬчи, мьі и зєм- 
л'Ь наша, отдалити сЬ от повиности и подданости прєдковь 
наших, видЬчи и знаючи ласкоу... крол'Ь поленого (Коло¬ 
мия, 1485 ВВ II, 371). 
ФОРМИ: род. одн. подданости (1485 ВВ II, 371); ор. 

одн. 1 подданости (1485 ВВ II. 371). 
*ПОДДАНЬЖ див. *ПОДДАННЬ1Й. 
ПОДДАТИ СА дієсл. док. (І) (кому) (визнати васальну 

залежність від кого) підкоритися, піддатися: И нє имаємь 
соби иньїхь жадньїх сторон шоукати а никомоу иномоу 
оусклонити сА, ани поддати сА, кромЬ... королА... и Короу- 
ньі полекои (Сучава, 1468 ВВ II, 301). 
ФОРМИ: інф. поддати са (1468 ВВ її, ЗОЇ). 
Див. ще *ПОДДАВАТИ СА 1. 
ПОДДУБЕЦЬКИЙ прикм. (1): у того гостинца кгрунть 

Теременский по левой руце, а по правой поддубецький 
(Луцьк, 1322 ЛрхЮЗР {/VI, 2). 
ФОРМИ: наз, одн. ч. поддубецький (1322 АрхЮЗР 

1/УІ, 2). 
Пор. *ПОДДУБЦИ. 
*ПОДДУБЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Піддубці: а покинувьши гостинець Ольїшский вь право, 
а другую дорогу до Поддубець, поехати гостинцомь, ко- 
торьш идеть до Колковь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
ФОРМИ: род. Поддубець (1322 АрхЮЗР ЇЛИ, 2). 
*ПОД€ЛАТИ дієсл. док. (3) Ошкодьіподєлати 

див. ШКОДА 1. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. подвлаль (1498 ВВ II, 413; 

1499 ВВ II, 447); майб. II 3 ос. одн. ч. боудєть... подєлаль 
(М98 ВВ II, 413). 
Див. ще ДЄЛАТИ, ОУДИЛАТИ. 
ПОДЄЛИТИ див. ПОД'ВЛИТИ. 
ПОДЄЛИТИ СА дієсл. док. (5) (чим, з ким, чим з ким) 

(розділити спадщину) поділитися: Тогожь... веліли єсмо 
им тою дЬлницєю кн(А)зА Солтановою подєлити сА на польї 
(Луцьк, 1475 А5 І, 70); Я кнАзь Михайло Васильєвич Из- 
баразький сьзнаваю сє симь своимь листомь каждому доб¬ 
рому кому будєт потреби єго сльїшати чтучьі, штож єсмо 
сА ділили з братєю отчиною нашою со кгі(А)з(є)мь Сємє- 
номь Избаразкимь и со кн(А)з(є)мь ... МанЬвским и со 
кн(А)з(є)мь Фєдкомь... и... король прислал ко мнЬ льіеть 
абьіх сА з братомь подЬлил (Вишнівець, 1482 АЗ І, 80); 
жаловала намь... Анна Петрашовая, на невестку свою Тан¬ 

іну, штожь мужь тое Ганки Миклашь... вмерь, ее оставив¬ 
ши на своей д'Ьл(ь)ницьі, которою жь ся бьіль поделиль 

'со братомь своимь Петрашомь (Троки, 1494 РИБ 560). 
* ФОРМИ: інф. подєлити са (1475 А5 І, 70); перф. 1 ос. 
одн. ч. єсми подьлил Слі (1482 АЗ І, 80); 1 ос. мн. їподи- 

лилис єсмо (1475 АЗ III, 14); пперф. З ос. одн. ч. ся бьгль 
поделиль (1494 РИБ 560); баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. абьіх 
са... под-Ьлил (1482 АЗ І, 80). 
Див. ще МГБЛИТИ, ^Д'ВЛИТИ СА, ПОДІЛИТИ, РАЗ- 

дєлїть і, розделїтї 3. 
*ПОДЄРЖАНЇЄ с. (2) О Д а т и н а п о д є р ж а н ї є див. 

ДАТИ 2. 
■ ФОРМИ: знах. одн. подєржанїє (1449 Сой/. II, 385). 
ПОДИВОВАНО присл. (1) дивовижно: коли жь имєєть 

бьіти дївно но по(ди)вовано какь(ж) мьі Казимирь коро(л) 
по(л)скьі(и) с паньї ради короуньї по(л)скоє о(т)ложїли 
єсмо тьі пра(в) (XV ст. ВС 9 зв.). 

*ПОДИГНОУТИ дієсл. док. (1) (стп. роб2\\ч£лзс) (кого) 
(у високий сан) звести, піднести: ПрЬстави сА Іо Вльдиславь 
воєводь... и сьтвори си камєнь вь дни Іо Н'Ьгоє воєвода: 
сьтвори Барбоу(л) бань и Прьвоул дворник и сь братїам 

ихь, снови Н'Ьгоє КраАвскьі, понєжє и Вльдислав воєвода 
и подигноу(л) властєли (Дял, 1455 Иіс. Вос.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. подигноу(л) (1455 АЧс. 

Вос.). 
*ПОДИЛИТИ СА див. ПОДЄЛИТИ СА. 
*ПОДИМТ»€ с. (1) (одиниця оподаткування) двір: што 

оу рускомь правЬ сЬдАть кмєти оу З'Ьмьскомь ис гЬхь бра¬ 
ли єсмьі ис лодимья по колоді вовса (б. м. н., 1386— 
1418 Р 35). 
ФОРМИ: род. одн. подимья (1386—1418 Р 35). 
Див. ще *ДЬ1МТ>. 
*ПОДИСКИВАТИ дієсл. недок. (І) (чого під ким) (су¬ 

довим шляхом) добиватися, домагатися (чого у кого): Я 
макси(м) харитонови(ч) горкавьі(и)... прода(л) єсми мЬстцо 
своє коморноє... оринЬ андрЬєвЬ жєнЬ... мнЬ... нє надобЬ 
того м'Ьстца коморно(г) по(д) оринєю по(д)искива(ти) 
(б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: інф. по(д)искива(ти) (бл. 1500 ПИ № 2), 
Див. ще ИСКАТИ 2, *ПОИСКАТИ, ПОИСКИВАТИ. 
*ПОДКАНСЛ'ЕРИИ див. ПОДКАНЦЛЄРИЙ. 
ПОДКАНЦЛЄРИЙ, ПОД'ЬКАНЬЦЛ'КРИИ ч. (6) (стп. 

росікалсіеггу) (заступник, помічник канцлера — храни- 
теля печаті, керівника канцелярії) підканцлер: а да(н)н 
(1) сєи листь через руки вєлЬбно(г) мужа донина под- 
канслЬрєго кролєвства (по)лско(г) (Медика, 1415 Р 87); 

А при томь бьіли свєтки... кнзь Михайло васильєвичь... а 
пань еєнко калєниковичь подьскарбий и подьканьцлЬрии 
нашь (Луцьк, 1452 Р 161). 
ФОРМИ: наз. одн. подканцлєрий 2 (1451 А5 І, 45; 

АрхЮЗР 8/1Я, 17); подькаиьцл-Ьрии 1 (1452 Р 161); род. 
одн. подкансл'Ьрєго 1 (1415 Р 87); по(д)каньцнЬрєго 1 
(1438 Р 139); ! подканцлєрєго 1 (1446 АЗ І 43). 
Див. ще * ПОДКАНЦЛЬЄРЬ. 
*ПОДКАНЦЛЬЄРЬ ч. (1) (стп. росікапсіеггу) (заступник, 

помічник канцлера — хранителя печаті, керівника кан¬ 
целярії) підканцлер: А на болшє крЬпост томоу вьеємоу... 
веліли єсми... паноу Воулпашоу подкацльєрю (!)... пє- 
чат наш привісити (Сучава, 1458 ВВ II, 262—263). 
ФОРМИ: дав. одн. ! подкацльєрю (1458 ВВ II, 262). 
Див. ще ПОДКАНЦЛЄРИЙ. 
*ПОДКАНЬЦН'*РИИ див. ПОДКАНЦЛЄРИЙ 
! ПОДКАЦЛЬЄРЮ див. ^ПОДКАНЦЛЬЄРЬ. 
ПОДКОМОРИИ, ПОДКОМОРИ ч. (9) (стп. рогікото- 

ггу) (урядник земських шляхетських судів, якого вибира¬ 
ла шляхта для розгляду земельних судових справ) підкомо¬ 
рій: а свЬдковє на то... пань збьігнЬвь маршАлко, пань 
гн'Ьвошь подкомории (Львів, 1399 Р 59); и за тим єшчє 
до нас прислал пан нашь кроль єго милость свои посльї... 
пана Бєлзкого, и пана Станислава с Танчина, подкомо- 
риєго Холмского (Сучава, 1468 ВВ II, 305). 
ФОРМИ: наз. одн. подкомории, по(д)коморїи 3 (1399 Р 

59; XV ст. ВС 11; 1415 Р 87); по(д)коморєи 1 (XV ст. СЯ 
42); подкомори І (1404 Р 69); зам. знах. но(д)комори 
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подолского (1455 Сояі. II, 769); род. одн. по(д)комо- 
рьєго (XV ст. СЯ 43); знах. одн. подкомориєго (1468 
6£) II, 305); дав. мн. по(д)коморьимь (XV ст. ВС ЗО зв.). 
Див. ще ПОДКОМОРНІЙ, ПОДКОМОРЬЯ. 
ПОДКОМОРНІЙ ч. (1) (земський урядник, призначений 

для розмежування земель і розгляду земельних судових 
справ) підкоморій: Ас нами в тот чась бьіли лань Олехно 
Скоцута. подкомооній земли Холмское. и двоцяне (Київ. 
1491 ^ЛрхЮЗР 8/ІV, 158). 
ФОРМИ: наз. одн. подкоморній (1491 ЛрхЮЗР 8/IV» 158). 
Див, ще ПОДКОМОРИИ, ПОДКОМОРЬЯ. 
*ПОДКОМОРНЇКЬ ч. (1) заступник, помічник комор- 

ника — судового виконавця, возного: ОуставлАи(м) 
по(д)рочнїкьі ка(ж)ном повєтє однава (!) оу мць имають 
бьіти положєньї на которьі(х) же то по(д)ро(ч)ко(х) комор- 
никь соу(д)и и по(д)соудокь(м) (!) и дроугая два коморнї- 
кьі старостїнь и по(д)коморьєго чєрє(с) которьі(х) жє то 
соудья и по(д)соудо(к) анї по(д)коморнїии не имєю(т) 
соудовь соудить (XV ст. СЯ 43). 
ФОРМИ: наз. мн. по(д)коморнїци (XV ст. СЯ 43). 
*ПОДКОМОРЬИ див. ПОДКОМОРИИ. 

ПОДКОМОРЬЯ ч. (1) (стп. робкотогге) (земський уряд¬ 
ник, призначений для розмежування земель і розгляду зе¬ 
мельних судових справ) підкоморій: Мьі войцєхь... арци- 
бискупь гніздєнскии... шєликга сирадскии подкоморья... 
записуємьі сА стєцку воєводі землі молдавскои (Ланчиия, 
1433 Р 122). 
ФОРМИ: наз. одн. подкоморья (1433 Р 122). 
Див. ще ПОДКОМОРИИ, ПОДКОМОРНІЙ. 
ПОДЛЄ1, ПОДЛЬІ присл. (2) поблизу, поряд (1): кь 

Житомири село Ловковь а в томь сєлє дєсАть даньнико(в)... 
а не даньньі(х) людє(и) .што подлє пашуть осмьна(д)цать 

члвка (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); 
мало подльї (1) див. МАЛО. 
ПОДЛЄ2, ПОДЛ'Б, ПОДЛИ, ПОУДЛИ, ПОДЛЇ, ПОДЛА, 

подьли прийм. (101) (з род.) 1. (виражає просто¬ 
рові відношення, вказує на місце, біля якого щось відбуває¬ 
ться або розташоване) коло, біля, побіля, поблизу (чого), 
поряд (з чим) (63): До того копища ихь, гді змерльїхь 
своихь ховають, подлє пляцовь... над Городницею до са- 
мое речки Городницьі (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); тьш стар¬ 
ці... вказали староую границю... по тоть пото(к) мальїи 
крїховєць што біжи(т) по(д)лі гоугниньї доубровьі (Зуде- 
чів, 1421 Р 96); и мн... дали єсмо ему село оу туровском 
повіте Храпино подлє Глинного (Луцьк, 1451 АЗ І, 44); 
а Клиноватой ниве границу положиль есми уверхь подлі 
малое долиньї (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/1V, 158); у гешіагп 
іусЬ їоі^агкош кгапусіа гппе іезі... г ралот Магкот Ьа\^- 
гуіоигусгот г їоі^агкі іеЬо коїогуіе оп таіеі; росіїе шізіа 
ВегезіеузкоЬо (Тришин, 1500 ДПЖН). 

2. (виражає об'єктні відношення, вказує на особу або яви¬ 
ще, до яких стосується дія) поряд (з ким) (27): а тому 
свідци пань миколаи спичникь... пань ивашко жчюрь(ж)- 
вичь а подьлитіхь иньїхь досить (так.— Прим, вид.) бьіло 
добрьіхь (Галич, 1424 Р 106); у сНосгеш габу зїоіаіу росіїе 
\уаз і росіїе ^азгусії беїеу і росіїе когипу бо пазгеЬо Ногіа 
зо уєзіеіи па^геіи гіетіеіи (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
142); а кроль єго мл(с)ти имаєть на(с) оборонити и по(д)лє 
на(с) стати противь каждого нашєго нєпрїАтєлА (Бирлад, 
1439 Сові. II, 714); тако слюбили нам... заоуждьі подли нас 
и ис нами стати и помочи нам давати против того тоурєц- 
кого чьсарі (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 

3. (виражає модальні відношення) відповідно (до чого, 
чому), згідно, (з чим) (11): и мьі подлі г(о>сп(о)д(а)рьс- 
кого приказаньА питали єсмо світков (Луцьк, 1475 Л5 
1, 70); нижьли коли мьі сами где своєю головою потягнемь, 
тогдьі онь сь нами тамь маеть пойти подлє обьічая (Судо- 
мир, 1488 РИБ 424); и тоть Есько Рабеевичь и тое передь 
нами созналь. ижь вжо ему нисань тни стумьбрети запла- 

тиль подлє нашого суда (Краків, 1489 РИБ 432); и з ласки 
нашое, подлє данииьі кнегини... Марьшьі... и то потвер- 
жаемь симь нашимь листомь Ивашку Полозовичу (Город- 
но, 1497 РИБ 683—684); Пишеть король є. м. вь листі 
своемь до пана Олехна, впоминаючи судь свой, што є. м. 
смотріль со всими паньї радою своєю подлі жалобьі пана 
Остафя„.тьіи люди (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
Див. ше ВОЛЛЄ. ВОЛЛУГ. ПОДЛУГЬ. 
ПОДЛОГЬ див. ПОДЛУГЬ. 
! ПОДЛОЗНЬІМИ (ПОДЛАЗНЬІМИ) див. *П0ДЬЛАЗ- 

ньж. 
ПОДЛУГЬ, ПОДЛОУГЬ, ПОДЛОУГ, ПОДЛОГЬ, 

ПОДЬЛОУГ, ПОДЛОУГЬ, ПОДЬЛУГЬ, ПОДЛУГУ, 
ПОДЛУХ, ПОДЛЮГ, ПОДЛДГЬ, РОПГІІН прийм, 
(154) (стп. росІЇи§) (з род.) 1. (виражає модальні відношен¬ 
ня) відповідно (до чого, чому), згідно (з чим) (150): коли сА 
вороти(м)... тогда хочємь кголдова(т) королє(в)... вірноє 
послу (ш)ство дер ж а (т) подь п рис А гою и по(д) ч(с)тью под- 
лугь обьічаА Ако ко(л) бьіває(т) при голдованию (Молодеч¬ 
но, 1388 Р 43); пак ли бьі кто нагабаль тучєнАка оу той 
діди нині оу сєрньку... то пани марєгоріта росоваА имаєть 
заступити оправи(т) подлугь зємєско(г) права (Галич, 
1418 Р 89); тоє оусє вьішєписанноє имаємь зд(є)ржати... 
подлоугь того нашєго листоу (Сучава, 1449 Сові. II, 747); 
а так то справил иж она вол на по своємь животе тьіє имє- 
нА отдати тому, кому хочєт и обернути ижє подлуг своєй 
воли (Луцьк, 1487 А5 І, 240); Ино мьі... тьіе земли паш- 
ньіе... тьімь Токаревскимь єсмо присудили подлугь тьіхь 
пановь суду (Кам’янець, 1495 АЛМ 85); и па(н) яку(б) 
с пано(м) рачко(м) по(д)лу(г) тьі(х) світко(в) свєдо(ц)ства 
конє(ц) тому таки(и) вчинили (Вільна, 1495 ВМЗД); а нє 
боудє(т) ли свїдічєства тогдьі мають казнєньї бьіти по(д)- 
лоугь вїньї (XV ст. ВС 24); бо и такь бьі єстє знали ваша 
милость, бо мьі по запису и подьлугь присяги нашое... и 
вь той и вь другой вашой милости прьігодє будємь ся си- 
ловати за роботу вашой милости (б. м. н., 1499 ВО П. 
449); 
щодо (чого), з уваги (на що) (2): оустаємь (і) и(ж) к соу- 

доу гді соудья сє(д)ть нє по(д)лоугь порсоунн а по(д)лоугь 
вєлїкостї а любо малости имає(т) бьіти прїстоупь к соудоу 
(XV ст. ВС 13); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з дав.) відповід¬ 
но (до чого, чому) (1): а мн подлоугь єго милости слюб- 
лєнїю и подлоугь єго милости записоу... записали єсмьі 
сА (Коломия, 1448 Сові. II, 305). 

2. (виражає об'єктні відношення, вказує на особу, якої 
стосується дія) поряд (з ким) (1): мьі стєфань воєвода... 
знаємо и чинимь... ажі... слюбуємь... кро(л) пол(с)кому... 
подлу(г). ихь стати своими животи и со всєю нашєю мочью... 
противу кролА оугор(с)кого (Сучава, 1395 Сові. II, 612). 
Див. ще ВОДЛЄ, ВОДЛУГ, ПОДЛЄ2, 
ПОДЛЬЇ див. ПОДЛЄ*. 
ПОДЛЯ див. ПОДЛЄ2. 
ПОДЛЮГ див. ПОДЛУГЬ. 
ПОДЛА див. ПОДЛЄ2. 
ПОДЛОГЬ див. ПОДЛУГЬ. 
*ПОДНЄСТИ дієсл. док. (1) (що) підняти, поставити: 

уставлАємь ижє ка(ж)дьі(и) рьїцєрь алюбо простн(и) зєм- 
лєнїнь коли хороугь(ви) по(д)нєсоуть што имєль своєго 
мєстца стєрє(ч) а хороугвї своєй боронїть (XV ст. ВС 10 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. по(д)нєсоуть (XV ст. ВС 10 зв.). 
*ПОДНИМАТИ дієсл. недок. (1) (кого) приймати (як 

кого): И слоубоуємь... королеви... абьіхом мн иного госпо- 
дарА соби нє шоукали, ани поднимали, кромі господарА 
нашєго милого королА (Сучава, 1462 ВО II, 289). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абьіхом... поднимали 

(1462 ВО II, 289). 
* ПОДНИМАТИ СЯ дієсл. недок. (1) (стч. роблітаіі 

зе, стп. робеіто^ас зіф (робити що) зобов’язуватися: а 
хто бьі хотє(л) игоумєноу пєрєсопницкомоу ларивоноу... 
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кривдоу вчинити... я по(д)нимаюсА о(т) вси(х) кривдь єго 
боронити (Луцьк, 1490 Лам.). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. по(д)нимаюс/А (1490 Лам.). 
Див. ще *ПОДЬНЯТИ СЯ. 
ПОДН'оТИ діесл. док. (2) (що) підкоритися, піддатися 

(чому): того дилЬ ра(д)ли єсмьі оуси посполоу подн'Ьти со- 
б'Ь неволю... и похилити соби головоу томоу поганствоу... 
прото(ж)... просили єсмьі нашєго бол'Ьрина... абьі пошє(л) 
до тоурко(в) по^н'Ьти нашоу гЬготоу... и оучинити на(м) 
мирь ка(к) бьі наша зє(м)л'Ь не гибла дале (Васлуй, 1456 
ЗСФ). 
ФОРМИ: інф. подньти, по(д)нЬти (1456 ЗСФ). 
ПОДО див. ПОДЬ. 
ПОДОБЄНЬ, ПОДОБЄН, ПОДОБЄНБ, ПОДОБНЬ 

прикм. (50) 1. (кому, з ким) подібний (до кого, на кого, ко¬ 
му), схожий (на кого) (41): а по нашємь животЬ... да ємоу 
не во(з)мє(т) нашєго приданим... кто бн ємоу о(т)нмль 
... таковїи да єсть подобєнь всакомоу о(т)мєтникоу што сА 
о(т) бга о(т)вєргли (б. м. н., 1400 Собі. І, 27); па(к) кто с'Ь 

,покоуси(т) пороушити того... нашєго даанїА... да єсть по- 
добнь іоудЬ. и прокл'Ьтомоу арїи (Ясси, 1500 Собі. 5. 231). 

2. (який підходить для даного випадку) відповідний (9): 
заноу(ж) та(к) сА єднали и(ж) бьі... па(н) мань... да(л) 
по(д)бньі день паноу михаилоу, абьі вьішли с паньї... и 
оузнамєнали паноу михаилоу тоть оувє(с) хотарь (Сучава, 
1452 Собі. II, 422); а чо(г) бьі сА лицє(м) нє знашло по нашєи 
зємли, а они имаю(т) то(г) ожидати до по(д)бного часу, 
яко(ж) понапрА(д) имає(м) сказати (Сучава, 1457 Собі. 
П, 809); а еще подьнялся ему пань Барсань... ставь за- 
сьтавити ниже Гуговьского ставу у подобномь месьци 
(Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193); на инши час подоб- 
нн имаєт єго милость дєн и м^сце отложити (Сучава, 
1462 ВЛ II, 285). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. подобєнь, подобєн, подобєнь, 

подобнь, ! подбєнь, подобє(н) 41 (1400 Собі, і, 27; 1407 
Собі, і, 57; 1415 Собі, і, 117; 1435 Собі. II, 682; 1448 Собі. 
II, 366; 1457 ВЛ І, 5; 1466 ВЛ І, 106; 1487 ВЛ І, 311; 1490 
ВЛ І, 421; 1500 Собі. 5. 231 і т. ін.); род. одн. ч. по(д)бного, 
по(д)бно(г) (1457 Собі. II, 809, 810); знах. одн. ч. по(д)бньі, 
подобиьі З (1452 Собі. II, 422; 1457 Собі. II, 809; 1462 ВЛ II, 
285); по(до)бньіи 1 (XV ст. СД 43); знах. одн. с. по(до)бно 
(XV ст. ВС 39 зв.); місц. одн. с. у подобиомь (XV ст. 
АрхЮЗР8ІУЧ, 193); знах. одн. ж. по(до)бноу (XVст. ВС20). 

*ПОДОБИТОУЛЬ ч. (1) (назва села у Молдавському 
князівстві): тЬ>(м) мьі... дали... єсми и(м)... пасика и(х) 
проти (в) подобитоула (Сучава, 1456 Собі. II, 568—569). 
ФОРМИ: род. одн. подобитоула (1456 Собі. II, 569). 
*ПОДОБИТЬ ч. (1) (особова назва): мьі стєфань воє¬ 

вода... дали єсми ивашкови подоби то у село... гдє є(ст) 
домь єго (Сучава, 1435 Со5^. І, 409). 
ФОРМИ: дав. одн. подобитоу (1435 Собі. І, 409). 
ПОДОБНИКЬ, ПОДОБНИКЬ ч. (2) людина, подібна 

до кого: а кто пороуш(ить та)ковьі... да єсть подобникь 
арїоу (и) їоуд'Ь (б. м. н., 1400 Собі, і, 37). 
ФОРМИ: наз. одн. подобникь, подобникь (1400 ЛІР«А» 

433; Собі, і, 37). 
ПОДОБНО присл. (2) так само, таким самим чином (1): 

а прїидєть лї то(т) а имє(т)ца ємоу оупоминатсА лихьіми 
словьі а лю (!) срамотА єго толкокро(т) имєєть ємоу платити 
вїноу за єго соромотоу єі а нашємоу соудоу и по(до)бно за 
нєпослоушє(н)ство (XV ст. ВС 27 зв.); 
подобно єсть (1) отже, тобто: рЬчи которьш жь 

в часу бнвають аж бьі не проминули сь проминучими часи 
; подобно єсть имЬльї ли би приити кь будущой знаємости 
' аж би вЬчностью листовь били потвєржєньї (Снятин, 1424 
Р 99). 
ПОДОБНЬ див. ПОДОБЄНЬ. 
*Р0002КЕ>т прикм. (2) (стч. росіоггепу) підозрілий, 

запідозрений (1): ту... па ргоіішки робоггепоЬо, сЬосгот 
оЬгопсоіи Ьуіі (Луцьк, 1388 2РЕ 106): 

лекоіогойо робоггепоЬо т е і і (1) мати 
підозру, підозрювати (кого): І іе£... іезіІіЬу той ру- 
Іаліи пекоіогоЬо росіохгепоію теїі: ту... па ргоіі^ки ро- 
боггепоЬо, сЬосгот оЬголсо^и Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 106). 
ФОРМИ: род. одн. ч. роиоггепоію (1388 2РЕ 106); знах. 

одн. ч. росІоггепоЬо (1388 2РЕ 106). 
*П0Д03РІ»НЬЄ с. (1) підозра, підозріння: а с певного 

вЬданья нашєго никдьі межи радою кролє(в)ства нашєго 
такова рЬ»чь нє била гадана ани тЬжь скончана ижбьі ва(м) 

алюбо с которого подозр'Ьнья нєдоуОаю... в то(м) кнзьствЬ 
вєлико(м) литовско(м) в таковьш тадннки оустоупити варо- 
вали бьісА (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: род. одн. подозрЬнья (1447—1492 ЛКБВ). 
*ПОДОЙМИНА ж. (1) низовинна (низинна) частина бе¬ 

рега: И о(т) вєрьховини єє котораА Впадаєть В днЬ.стрь 
з обоу двоухь Сторонь тоє р^чки Камєници землю Дєрь- 
жати Маєть по самоую Соухоую Камєницю С подоймина¬ 
ми тамь того МТ.СЦА По р^чькоу рашьковькоу (Прилуки, 
1459 Р 171). 
ФОРМИ; ор. мн. подойминами (1459 Р 171). 
*ПОДОЛ€ с. (1) (частина міста, розташована у прибе¬ 

режній низовині) поділ: Ижь... Городенскіе на пляцахь 
тнхь, на которнхь теперь мешкають, то єсть почавши оть 
мосту... до улицьі, которая идеть зь улицьі Замковое ку 
Подолю (Луцьк, 1389 РЕА I, 26—27). 
ФОРМИ: дав. одн. Подолю (1389 РЕА І, 27). 
*ПОДОЛЄЦЬ ч. (1) (особова назва): ми алєксандрь 

воєвода.., знаменито чини(м)„, ожь єсмо просили вєлмож- 
ньіх пани и шлА(хо)тини пано(в) раді кролєвскои... пана 
подолцА, по(д)комори подолского, пана зигмунта, судїа 
подо(л)ского... ижє ми слюбуємь и слюби(л) єсми служити 
королю єго мл(с)ти (Банилів, 1455 Собі. II, 769). 
ФОРМИ: знах. одн. подолц^ (1455 Со5^, II, 769). 
подолжи прийм. (1) (з дав.) (виражає просторові 

відношення, вказує на напрям) уздовж (чого): А хотарь 
той половина село от Гостилєщ поченши от лиса от Кьли- 
мановь брод... а от толь по должи нивам на могилоу (Су¬ 
чава, 1488 ВЛ І, 356). 
ПОДОЛСКИ див. ПОДОЛЬСКИИ. 
ПОДОЛСКИЙ див. ПОДОЛЬСКИИ. 
ПОДОЛСКЬІ див. ПОДОЛЬСКИИ. 
* ПО ДО ЛЬЄ с. (1) (назва історико-географічної терито¬ 

рії) Поділля: колижь бьіхомь хогЬли тьіи дв£ Сели іди 
любо сами оузАти оу нєго... и тогдьі им'Ьємь дати ему за 
тьш двТ» еєлищи шєстьдєсАть копь тую подольскими по- 
лугрошники по той личбЬ какь оу подольи идєть (Ту- 
рейськ, 1429 Р 112—113). 
ФОРМИ: місц. одн. оу подольи (1429 Р 113). 
ПОДОЛЬСКИИ, подольскьіи, ПОДОЛСКЬІ, ПОДОЛ- 

ский, ПОДОЛСКИ прикм. (34) подільський: Мьі... кнА(з) 
олєксандро корьАтовичь... гдрь подольскои зємли чинимь 
св'Ьдочно... што жьбьіль брать нашь... при даль млинь кь 

цркви (Смотрич, 1375 Р 20); и мьі тако жь па(н) бартошь 
староста по(д)лскии оу коропцю паноу михаилоу придає(м) 
нашьі дв-Ь сєл'Ь (Снятин, 1454 Р 163); Вь соуботоу, вь день 
свАтого Францишка... снємь посполитьі зємль маистатоу 
господарю крол'В єго милость роускьіх и подолекнх... бьіл 
(під Хотином, 1467 ВЛ II, 297); 
подольскии полугрошики (1) назва гро¬ 

шової одиниці в староукраїнських землях: а на то двори¬ 
ще запсали (!) єсмо єму... пАтьдєсАть гривень подольски¬ 
ми полугрошки (Острог, 1427 Р 109); подольскии 
полугрошники (2) назва грошової одиниці в ста¬ 
роукраїнських землях: коли жь бьіхомь хогЬли тьш дв'Ь 
Сєлищи любо сами оузАти оу нєго Или кому приволили 
бьіхомь вьїкупити и тогдьі им'Ьємь дати єму за тьш дв'Ь сє¬ 
лищи шєстьдєсАть копь тую подольскими полугрошники 
по той личб'Ь какь оу подольи идєть (Турейськ. 1429 Р 
112—113); грьівна подол ьс ка я (1) див. ГРИВНА. 
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ФОРМИ: наз. одн. ч. по(д)лскьі, подолскьі, подо(л)скьі 4 [ 
(1445 Сові. II, 729; 1455 Сові. II, 769; 1457 Сові. II, 809; 
1467 ВЕ> II, 297); подольскии 2 (1375 Р 20; 1438 Р 138); 
подолский, по(д)лскии 2 (1444 АЗ І,_ 40; 1454 Р 163); 
подолски, по(д)лскии, росіоізкі 3 (1407 АрхІОЗР 8/1, 4; 
1438 Р 141; 1454 Р 162); подольскьіи 1 (1437 Р 136); дав. 
одн. ч. подольскомоу (1458 Сові. II, 815); знах. одн. ч. по- 
долского, подо(л)ского (1455 Сові. II, 769); ор. одн. ч. по- 
долскимь (1449 Сові. II, 746); місц. одн. ч. при... подолс- 
комоу (1435 Сові. її, 679); наз. одн. ж. подолскаа (1455 
Сові. II, 769); род. одн. ж. подолскои 5 (1408 Сові. II, 633; 
1434 Сові. II, 670; 1445 СРК\ 1456 Сові. II, 791; 1460 ВО II, 
276); подольскои 2 (1375 Р 20; 1458 Сові. II, 815); ! польскои 
1 (1420 ПГАГ)\ ! подолскою 1 (1448 Сові. II, 305); місц. одн. 
ж. оу подольскои (1427 Р 109); род. мн. подольскихь 1 
(1430 ГВКЛ 9); подолекьіх 1 (1467 ВИ II, 297); ор. мн. 
подольскими (1427 Р 109; 1429 Р 112, 113). 
Див. ще ПОДОЛАНСКИИ. 
Пор. *ПОДОЛЬЄ. 
ПОДОЛАНІЙ мн. (6) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): гЬм мьі... дали єсми и(м)... за проуто(м) противь 
подолань об'Ь коутьі (Сучава, 1439 Сові. II, 41); А господст- 
во ми дадох..* тоє село на им-Ь Подоланій (Сучава, 1479 
ВО І, 221). 
ФОРМИ: наз. Подол-Ьиїи (1479 ВБ І, 221); род. подолань 

(1439 Сові. II, 41); дав. Подол-Ьномь (1479 ВО І, 221); місц. 
вам. род. противь по(д)лмнє(х) (1445 ОІД«А» 483). 

ПОДОЛЯНСКІЙ ч. (1) (особова назва): А которьіе три 
лезива... держали пань Сенько Гостскій... а пань Ивашко 
Подолянскій, очевисгЬ... ПОВ'ЬДИЛИ, штолсь тьіе три лези- 
ва... продали пану Петрашку Ланевичу Мьілскому (Луцьк, 
1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Подолянскій (1445 АкЮЗР 1, 17). 

ПОДОЛАЙКА ж. (1) (особова назва): И пак оу том 
прїидошє прАд нами... плємєник их крьсгЬ и сестри єго 
ГТодолАнка и Стана (Бирлад, 1495 ВБ II, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. Подолянка (1495 ВО II, 64). 

ПОДОЛАНСКИИ прикм. (1) подільський: а кнзА 
юрьєвьі(х) боАрь бьі(л) при то(м) пань патрик'Ьи краєв- 
скни... пань митко воєвода подолАнскии (Острог. 1458 
ОЖДМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. подолАнскии (1458 ОЖДМ) 
Див. ще ПОДОЛЬСКИИ. 
Пор. *ПОДОЛЬЄ. 
*ПОДПЄРЄТИ дієсл. док. (5) (чого, ким) підтвердити, 

підкріпити, підперти: право та(к) нашло па(н) игна(т) 
облазнїцкій имаєть по(д)пєрєти свідки и очистити свои 
лїстьі (Зудечів, 1421 Р 95); а па(н) дмитрь данилови(ч) 
з роудьі не могль свои(х) листовь по(д)пєрети и очистити 
свідки (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: інф. по(д)пєрєти (1421 Р 95; 1428 Р 111; 1430 

Р 116). 
*ПОДПИСАТИ дієсл. док. (2) І. (кого) (перерахувати 

на письмі) написати, підписати (1): Мьі ива(н) па(н) ср-Ьм- 
скии... вьізнавамьі... ижє...сЬдЬли єсм(ьі) на судЬс тьіми па- 
ньі што суть дал-Ьи подписани (Львів, 1421 Р 93). 

2. (що) оздобити, прикрасити живописом (1): блгоізво- 

лениемь мудртію бга оца всемогущаго по(д)писана бьіеть 
сия капли(ца повел'Ьніїемь великодержавного кополя 
(Краків, 1478 ОБРИ 130). 
ФОРМИ: теп. пас. З ос. мн. суть... подписаии (1421 Р 

93); аор. пас. З ос. одн. ж. по(д)писана бьіеть (1478 ОБРИ 
130). 

*ПОДПИСАТИ СА дієсл. док. (1) (під що) (поставити 
свій підпис) підписатися (під чим): а потпися(л)сА єсми под 
пєча(т) мєщанина києвска(г) потапа олєшкови(ч) (б. м. н., 
1498 Ч1АФ). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. потписа(л)сА єсми (1498 41АФ) 

1 *ПОДПОРА ж. (1) О п о д п о р у и м а т и (1) мати 
підтримку, підпору: ино мьі нєдоу(ж) бьіхо(м) дати єи а 
боронити сЬ на(м) ника(к) заноу(ж) помо(ч) и по(д)порьі 
жаднои не имає(м) ни офкол-Ь (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: род. одн. по(д)порьі (1456 ЗСФ). 
ПОДРАГА ж. (8) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): гЬмь мьі... дали єсми ємоу... на подраз'Ь селище оцє- 
лово (Сучава, 1434Б/І?«Л» 463); А пак хотар поустини що 
по той сторони Подраги... да єст колко оузмогоут оживати 
досит (Сучава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. хотар... от Подрага (1492 

ВБ І, 510); род. одн. Подраги (1492 ВО І, 510); дав. одн. 
Подразь (1492 ВО І, 510); ор. одн. Подрагою (1492 ВБ І, 
510); місц. одн. на подраз£, Подраз-Ь 3 (1434 ОІЯ«А)> 463; 
1491 ВО І, 468); на Подрази 1 (1492 ВБ І, 510). 
ПОДРАГИН прикм. (1) О поток Подрагин 

див. ^ПОТОКЬ1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Подрагин (1492 ВО 1. 510). 
Пор. ПОДРАГА. 
^ПОДРАТИ дієсл. док. (1) подерти: то па(к) коли... по- 

писоувано оу цркви р£чи црко(в)ньі(и)... а мн£ дали вто 
ча(с) осмотр^ли (!) а (ж) на ев(г)лии сре(б)ро подрано 
(б. м. н., XV ст. ВОРСР 179), 
ФОРМИ: предик. пас. дієприкм. подрано (XV ст. ВОРСР 

179). 
ПО ДРОБНОУ присл. (1) докладно, точно: И по еєм да 

знат ваша милость за работоу що етє поустили кь нам по- 
клисари... а мьі вьеємоу добр-Ь оуразоумєхмо, вьсє по дроб- 
ноу (Дольний Торг, 1475 ВО II, 336). 

^ПОДРОЧН’/КЬ ч. (1) (стп. рогосгек) помісячне або 
поквартальне засідання земського суду: ОуставлАи(м) 

по(д)рочнїкьі ка(ж)номл повєтє однава (!) оу мць имають 
бьіти положєньї (XV ст. СЯ 43) 
ФОРМИ: наз. мн. по(д)рочнїкьі (XV ст. СЯ 43). 
Див. ще *ПОДРОЧОКЬ. 
*ПОДРОЧОКЬ ч. (2) (стп. рогосгек) помісячне або 

поквартальне засідання земського суду: ОуставлАи(м) 
по(д)рочнїкьі ка(ж)номл повєтє однава(!) оу мць имають 
бьіти положєньї на которьі(х) леє то по(д)ро(ч)ко(х) комор- 
никь соу(д)и и по(д)соудокь(м) и дроугая два коморнїкьі 
старостїнь и по(д)коморьєго чєрє(с) которьі(х) жє то соудья 
и по(д)соудо(к) анї по(д)коморнїци не имєю(т) соудовь 
соудить (XV ст. СЯ 43). 
ФОРМИ: род. мн. ! по(д)ро(ч)кьі(х) (XV ст. СЯ 39 зв.); 

місц. мн. на по(д)ро(ч)ко(х) (XV ст. СЯ 43). 
Див. ще *ПОДРОЧНЇК'Ь. 
* ПОДРОУЖїе с. (6) (цсл. подроулеиє) друлеина, жінка: 

азь... етєфань... коупи(х) сь тєтраєв(г)ль за свол дша 
и подроулеїа ми мар0А (б. м. н., 1401 ЗКЄ)\ и єщє дали єсми 

а сто злат оугрьских... яко да твор-Ьт ми пам^ть... а по 
сьмрьти нашєи... за доушА наш А и за доушА подроужїА 
наше, им'Ь єи наст'Ь (Путна, 1476 ВБ І, 217). 
ФОРМИ: род. одн. подроужїа 3 (1401 ЗКЄ; 1476 ВО І, 

211, 215); подроужїм 1 (1476 ВО І, 217); дав. одн. подроу- 
жїоу (1462 ВО І, 70); знах. одн. подроужїє (1462 ВО І, 70). 

*ПОДРОУЧИЄ с. (1) підпора, оплот: бо я сльїшєвши доб- 

роє здоровиє вашєи мл(с)ти и православноую в'Ьроу хрє- 

стияньскоую подроучиє вашєи мл(с)ти и соупостата 

кр'Ьпкаго противоу поганьства о томь бгоу хвалоу даємь 
(б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: знах. одн. подроучиє (1484—1486 ГСПТЗ). 
*ПОДРТ)ЖАТИ дієсл. док. (1) О п Р животі 

подрижати див. *ЖИВОТЬ. 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. подрьжи(т) (1459 Р 174). 
*ПОДСАДИТИ дієсл. док. (1)0 на новомь ко¬ 

рени подсадити див. *НОВЬ1И. 
ФОРМИ: інф т по(д)сатити (1451 Р 159) 



ІПОДСАТИТИ — 169 — ПОДЬ 

Див. ще ОСАДИТИ 1, 2, ОСАЖИВАТИ, ПОСАДИТИ 1, 
ПРИСАДИТИ, САДИТИ 1. 

ІПОДСАТИТИ див. *ПОДСАДИТИ. 
подскарбий, подскарбій, подьскарбий, пот- 

СКАРБЄЙ ч. (9) (стп. робзкагЬі) (сановник, який відав 
державною або королівською скарбницею) підскарбій, 
скарбник (6): а то(т) листь вьішо(л) єсть з рукь ивашка 
по(д)скарбєго (Снятин, 1424 Р 100); при том били... марша- 
лок наш нам'Ьстник слонимскии пан Солтан Олександрович, 
подскарбий наш Ивашко Литавор Богданович Хрєбтови- 
ча (Луцьк, 1487 АЗ І, 87); 
подскарбій дворньїй (2) хранитель королів¬ 

ської казни, придворний скарбник: Што перьво сего жало- 
валь намь подскарбій нашь дворньїй ... пань Литаворь 
Хребьтовичь на земянь Дорогицькихь... абьі они земли 
его забрали (Краків, 1489 РИБ 432—433); подскар¬ 
бий земский (1) хранитель земської казни, земський 
скарбник: А при том бьіли... кн(А)зь Юрей Иванович 
Доубровицкий, а пан Богуш Боговитинович подскарбий 
зсмский (Ставків, 1491 АЗ І, 97). 
ФОРМИ: паз. одн. подскарбий, подскарбій, подьскарбий 

6 (1452 Р 161; 1486 АкЮЗР І, 295; 1487 АЗ І, 87; 1489 
РИБ 432; 1491 А5 І, 97; 1494—1495 АЛРГ 59); потскарбєй 
1 (1487 АЗ І, 241); род. одн. по(д)скарбєго (1424 Р 100); 
дав. одн. подскарбему (1489 РИБ 431). 

*ПОДСТОЛИ див. ПОДСТОЛИИ. 
ПОДСТОЛИИ, РОО5Т0ІЛ ч. (4) {стп. робзіоіі) первіс¬ 

но доглядач королівського стола, потім почесний титул: 
А рггі ійігп Ьііі зшбсгу... рап Апбгеі з ТЬепсгіпа, роб- 
зіоІі кгако^зкі, рап 2Ьу£піе\у шагзсЬаїко кгоіолуеі (Кра¬ 
ків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); а при то(м) св^дни бьіли кнАзь 
Ань... па(н) пєтрь зхарбинови(ч) подстолии судомир(ски) 
(Медика, 1415 Р 87); мьі алєксандрь воєвода... знаменито 
чини(м)... ожь єсмо просили... пано(в) ра(ді) кролєвскои, 
то є(ст)... пана мико(ла)я з гольїгорь, по(д)столи лвовскьі, 
пана штибора изь вьіш(н)єва, судіа лво(в)скьі... ижє мьі 
слюбуємь... служити королю (Банилів, 1455 Сові. II, 769). 
ФОРМИ: наз. одн. робзіоіі, по(д)столи 2 (1407 АрхЮЗР 

8/1, 4; 1455 Сові. II, 769); подстолии 1 (1415 Р 87); знах. 
одн. подьстольє(г) (1411 Р 77). 
ПОДСУДОК ч. (16) {стп. робз^бек) (помічник, заступ- 

ник судді у земських судах) підсудок: А при томь бьіли 
свЬдци: ... п. Войтко, Судомирскій судья, п. МичекьШтань, 
подсудок Судомирскій (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); а тьіи 
кнїгьі имєю(т) бьіти за трємї ключи замькноутьі оди(н) 
клю(ч) имаєть имєтї соудья а дроу(г)и по(д)соудо(к) а тре¬ 
тій земьскьіи пїсарь (XV ст. СЯ 42 зв.); Казимирь, Божью 
милостью Наместнику Дорогицькому, пану Якубу До- 
войновичу и судьи Дорогицькому и подьсудьку (Краків, 
1489 РИБ 432). 
ФОРМИ: наз. одн. подсудок, по(д)соудо(к), по(д)соудокь 

(1408 АкЮЗР І, 6; XV ст. ВС 12 зв., 17; СЯ42зв., 43; 1433 
Р 122—123); дав. одн. подьсудьку (1489 РИБ 432); род. 
мн. по(д)соу(д)ков 1 (XV ст. ВС 34); ! по(д)соуко(в) 1 (XV 
ст. ВС 36 зв.); дав. мн. по(д)соудькомь 2 (XV ст. ВС 16 ЗО 
зв.); по(д)соудокь(м) 1 (XV ст. СЯ 43); знах. мн. по(д)соу(д)- 
ковь (XV ст. ВС 12 зв.); місц. мн. о по(д)соу(д)ко(х) (XV 
ст. ВС 34). 

*ПОДСОУДЬКОВЬ прикм. (1) який стосується під¬ 
судка: О и(ж)бьі несправне сталь соудь скараній пос(оу)- 
дько(вьім) (!) (XV ст. ВС 8 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. с. ! пос(оу)дько(вьім) (XV ст. ВС 

8 зв.). 
*ПОДТВЕРДИТИ діесл. док. (1) (що чим) (засвідчити 

істинність, правдивість чого) підтвердити: Биль намь 
чоломь писарь нашь... пань Григорей Исаевичь Громьі- 
ка, о тьімь, што перво сего дали есьмо ему мЬстце городе - 
кое... на будованье двора... и биль намь чоломь, абьіхмо 
то ему подтвердили листомь нашимь (Люблін. 1410 АкВАК 
XI 5). 

ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абьіхмо... подтвердили 
(1410 АкВАК XI,5). 
Див. ще *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПОТВЕРДИТИ 2, *ПО- 

ТВЄРЖАТИ 2, *ПОТВЄРЖДАТИ 2. *ПОТВЄРЖДИТИ 2. 
*ПОТВЄРЖИВАТИ, ^СТВЕРДИТИ, *СТВЄРЖАТЙ, ТВЕР¬ 
ДИТИ і, *ОУТВЄРДИТИ 4, *ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТВРЬ- 
ЖДАТИ. 

*ПОДТВЕРЖДАТИ діесл. недок. (1) (що чим) під¬ 
тверджувати право власності (кому на що): ино мьі имь 
тьіе земли ихь отчизньїе и дворища подтверждаемь ниней- 
шимь льістомь, нехай они тьіе земли свои держать (Мозир. 
1498 ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. подтверждаемь (1498 ГВКЛ 

22). 
Див. ще *ПОДТВЕРДИТИ, ПОТВЄРДИТИ 1, *ПОТВЄР- 

ЖАТИ 1. *ПОТВ€РЖДАТИ 1, *ПОТВЄРЖДИТИ 1. *ПО- 
ТВЄРЖИВАТИ, ^СТВЕРДИТИ, *СТВЄРЖАТЙ, *ТВЄРДИ- 
ТИ!,АОУТВЄРДИТИ 1, *ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТВРЬЖДАТИ. 

*ПОДОУМАТИ діесл. док. (5) ( з ким, між ким) подума¬ 
ти, обміркувати: ми, великий князь Швитрикгаил... чи- 
нимь знаменито... иже... подумав с нашими князи... да¬ 
ли есмо... за его в'Ьрную службу села... у Луцкомь повЬте 

(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 7—8); Се азь рабь бжїи кнзь 
ан(д)ре(и) владимирови(ч)... подоумаль єсмь сь своєю 

кнАгинєю... и о(т)писаль єсмь своєи жєн'Ь кнгни марїи... 
свою о(т)чиноу (Київ, 1446 Р 154); Ми пє(т)ро воєво(да)... с 
пани радою нашєю мо(л)да(в)скои... радили єсмьі и много 
подоумали мє(ж) собою о оутиснєнїє и погибєли земли на- 
шєи (Васлуй, 1456 ЗСФ); подумавши есмо зь нашими кня- 
зьями... дали есмо пану Петру Мушчичу... тая имЬнія 
(Вільна, 1492 АЛМ 30)" 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. подоумаль єсмь (1446 Р 

154); 1 ос. мн. єсмьі... подоумали (1456 ЗСФ); дієприсл. 
перед, подоумавши (подумавши) єсмо 2 (1459 Р 174; 1492 
АЛМ ЗО); подумав 1 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 

! ПОДЦАНЦЛЄРЄГО (ПОДКАНЦЛЄРЄГО) див. ПОД- 
КАНЦЛЄРИЙ. 

*ПОДЧАШЇИ див. ПОДЧАШИ. 
ПОДЧАШИ, ПОТЧАШИИ ч. (4) (стп. робсгазгу) (прид¬ 

ворний службовець, помічник чашника, з XIV ст. почесний 
титул) підчаший: Мьі... па(н) миколаи воиницки, па(н) 
твори Ань подчАши... чинимьі знаємо... како ко(л) та рЬчь 
межи... кролє(м) влодиславомь пол(с)кимь с однои стронн 
межи панею Адвигою... с другої строньї... прєд на(м) води¬ 
ла^) (Медика, 1404 Р 69—70); Мьі панове господарі нашє- 
го, илїи воєводи... пань стань посадникь и пань бьлошь 
по(д)чашїи... вьізнаваємь... колижь... илїашь воєвода... 
кролю по(л)скомоу... голдь вьірности... є(ст) оучини(л).., 
мьі такожє ижє повьшни єсмьі єго воли пристати (Львів,. 
1436 Сові. II, 701); При т(омь) бьіл(и>: под(чашій). 
нам('Ьстникь) Бп/аславскій) пн. Мик(олай) Мик(олае- 
вичь) м(а)р(шалокь) двор(яьій) (Мереч, 1496 АЛРГ 
69). 
ФОРМИ: наз. одн. по(д)чашїи. под(чашій) 2 (1436 Сові. 

II, 701; 1496 АЛРГ 69); потчаший 1 (1488 АЗ І, 242); 
подчАши 1 (1404 Р 69) 
ПОДЬ, ПОД, ПОУД, ПОДЬ, РОТИ, РОО, подо 

прийм. (300) І. (із знах.) (31) І. (виражає просторові від¬ 
ношення) (21) а) (вказує на місце, куди спрямована дія> 
під (що), до (чого) (10): грань... зь леса Лютьіцею подь 
задний островь нашь Росохи (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІІ\І 1, 
2); коли пак стала валка оу земли и они пошли под лєс 
к Ступну (Ступно, 1444 АЗ І, 42); мьі пєтрь воєвода... вьіз- 
наваємь... ожє мьі ис нашими паньї... приєхали єсми по(д) 
хоти(н) (Хотин, 1455 Сові. II, 773—774); ажь богь дасть 
по(д)ближаємься та(м) по(д) оукраинньї к тьімь нашьімь 
паньствомь (б. м. н., 1496 ПДСВВ)\ 

( у грамотах молдавських канцелярій — з іншим відмін¬ 
ком) (2): Ино... они... свєдєтєлствовали о том. ажє загоубил 
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слоуга нашь Михоуль Боузат своа привилїа... коли приш¬ 
ли Али-бег и брат єго .. та поплєнили наша земля до поуд 
великою лоугоу (Сучава, 1481 ВБ І, 258); 

б) (вказує на предмет, біля якого щось розташоване) 
під (чим), біля, поблизу (чого) (8): Паки же... даємо надто... 
село наше... Бусчу... зь лесами, подь Дубно на две мили и 
ку Дерманю (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2—3); Што ваша 
милость мне очивисте приказали... абьіхь... князю Михай¬ 
лу Санькгушковичу приказали да и тьімь земяномь кото- 
рьіе именя свои мають под ловьі Свинюские, пригрозиль, 
штобьі лововь вашей милости не пустошили (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 20); Ино мьі... єсмьі дали... тоє ... село 
оу Кобьлех на имЯ под Могилоу (Сучава, 1494 БО II, 36); 
пакь оу то(м)... приложили єсмьі о(т) на(с) томоу(ж)... 
монастироу о(т) нємца болото криваА... и сь грьлою... що 
єсть исвєрха о(т) по(д) конєць писка (Ясси. 1500 Сові. 5. 
230). 

2. (виражає об'єктні відношення) (5) а) (вказує на пред¬ 
мет зобов’язання) до (чого) (3): па(к) ли бьіхо(м) не дали 
тн(х) золотьі(х) которого року на оу(м)олвєнїи дни... то(г)- 
да по(д)дає(м) сА королеви по(л)скому... по(д) другую 
шє(ст) со(т) золотьі(х) дукатовь (б/м. н., 1421 Сові. І, 142); 
и оузрЯвши они, ажє... хочє(м) с ними за єдно прїАтє(л)скьі 
ср(д)єчио бьіти, а они па(к) по(д) то сА по(д)давали прися¬ 
гою своєю (Сучава, 1457 Сові. II, 810—811); а тЯжь дАди- 
наА моА кнАгини СємєноваА МарьА и зАть еи... слюбовали 
ми и подьвАзали сА гіодь то... ижь єй того имЯньА подь 
мною нє искати (Вільна, 1482 АЗ І, 79); 

б) (вказує на явища дійсності, на які спрямована дія) 

під (кого, що) (2): заноужє ваша мл(с)ть знаєте на(с) лЯп- 

ши колко господарьства бьіло грєцкоє... то оужє бгь по- 
кориль по(д) поганьство наши(х) грЯховь дЯлА (б. м. н., 
1484—1486 ГСПТЗ); Тьімжє обичаєм и мьі оудилали... 
видЯчи и знаючи ласкоу... пана Казимира, кроля полско- 
го... которою ласкою нас... оузАл под свою королєвскоую 
и короуни полскои оброноу (Коломия, 1485 ВИ її. 371); 
под оурикь (5) див. ОУРИКЬ1. 
II. (із. ор.) (264) 1. (виражає часові відношення) (86) 

(вказує на час тривання дії) при (кому), під час (чого) 
(3): исталосА подь державою великого кролА краковьского 
казимира (Львів, 1370 Р 18); хоживали подь княземь 
великимь Витовтомь... оть Вьітебска до Смоленска (б. м. 
н., 1444 АкЮЗР І, 17); 

(вживається при датуванні у сполуч. із словом 
лЯ т о , вказує на час, коли відбувається дія) в, у (85): 
подь лЯтомь бжья нарожЯнья тисАчєго триисоть шисть- 
цАтого шєстого коупиль пань пєтрь радцЯовьскии дЯ- 
дицтво пнєкольть (Перемишль, 1366 Р 12); а писань листь... 

подь лЯтьі ржства хва^ а лЯ(т) и т лЯ(т) и дєвАносто лЯ(т) и 
осмоє лЯ(т) (Коломия. 1398 Р 57—58); а пса(н) в києвє 

подь лЯти рж(с)тва исусь х(с)тва;£ а лЯть и ум. в. лята 
(Київ, 1433 Р 119); мьі... слюбуєм... иж... о прєрєчєньїи 
мєрзАчкьі и шкодьі... под которим колвє часом оучинє- 
ньіх... а мьі... им... против вьсАм нєпрїятєлєм... помоцни 
бьіти мами (Гирлов, 1499 ВВ II, 419—420). 

2. (виражає просторові відношення) (73) (вказує на місце¬ 
знаходження чого або місце, де здійснюється дія) біля, 
поблизу (чого), під (чим) (67): Паки же... даємо надто подь 
Острогомь тому господину отцу владице... село наше 
Бусчу (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); возрєвшє єсмо на 
на єго (так.— Прим. вид.) вЯрноуюслужбу... даємь ємоу... 
подь галичємь чАгрово загвозднє с манастьіремь а подь 
зудєчовомь джюровь (Краків, 1394 Р 54); а под моимь 
мльїномь не мають волочити (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 
18); в лЯто 5цоє, снємь посполита зємль маистатоу госпо¬ 
даря кроля... на полноумь мЯстьци под Хотинєм бьіл и сталь 
ц чинень (під Хотином, 1467 ВБ II, 297); досталь сА дєвє- 
рю моємоу... подь луцкимь повєтомь Городокь (Манів, 

1478 АЗ І, 76); и то потвержаемь... Ивашку Полозовичу... 
зь землями пашньїми... и з озери, и тимь озеромь, што 
подь Те(ре)бенемь (Городно, 1497 РИБ 684); мьі... дали 
смо томоу... монастироу.. ^ село Лацкани, що противь 
Калїєнєщь под доубровою (Ясси, 1500 ВБ II, 173); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (5): тАмжє мьі ... дали єсмьі єм(оу)... село на имА 
грьтань вьішє грьтань по(д) лєсоу на потоци (б. м. н., 1400 
Сові. І, 36—37); хота(р)... прости чєрє(с) бїстрїца на... баи- 
коул сь два полЯнци по(д) чахловЯ (Корочин Камінь, 1458 
Мііг. Бос. 122); и дали и приложили єсмьі о(т) на(с) то¬ 
моу (ж)... монастироу о(т) нємца болото криваА и озеро 
на имЯ по(д) доубровка (Ясси, 1500 Сові. 3. 230) 

3. (виражає модальні відношення) (54) під (чим) (45): да 
прєбудуть жє непорушно подь анаОємою (Холм, 1376 
Р 22); коли сА вороти(м)... тогда хочємь кголдова(т).. 
кору(н) польскои вярноє послу(ш)ство дєржа(т) подь при- 
сАгою и по(д) ч(с)тью (Молодечно, 1388 Р 43); писано под 
нашими пєчатами (Сігет, 1404 ГМ)\ а то на вЯкь\ слюбую 
по(д) чьстью и по(д) вЯрою тою, яко вьіписанно (Сучава, 
1434 Сові. II, 664); прїказоуємь мьі тьімь то слоужєбнї* 
ко(м) по(д) виною сєдєнїя оурАдоу и(х) (XV ст. ВС 15); 
Мьі Гєоргїє архїєпископь Соучавскни... панове рада зємли 
молдавскои... слюбоуєм под вЯрою нашєю христїянскою... 
кролєви полскомоу... вьсе... нєпороушєнно дрьжати 
(Гирлов, 1499 ВБ II, 425—426); 

з (чого) (5): А под свЯдомемь пана Олизара, старости во- 
лодимерского (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154); Я кн(А>- 
г(и)ни СємєноваА... под свЯдом(ом)... єпископа туровско- 
го... записую мужу своєму.. имЯнья заборол (Степань, 
1489 Д5 І, 89); а то под свєдомом г(о)с<по)д(и)на отца 
(Луцьк, 1494 АЗ І, 102); 

відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з ор. 
(3): А та бьі приятель нашь такєжь рачьіль намь запись 
свой дати такимь жо обьічаємь а подь тою мєрою и подь 
тами словн, и присєгу свою намь вдєлати изь сьіномь 
своимь (б. м. н., 1496 ВБ II, 407); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з наз.зам. ор.) з 
(1): Мьі Ивань Мирча... слюбуемо... под наша хрестьяньс- 
кая вЯра... крол полскому.., полнити тато листа и запи¬ 
си нашЯ (Чжюрзев. 1403 ДГМ) 

4. (виражає об'єктні відношення) (31) а) (вказує на осо¬ 
бу, в якої щось відбирається) від, в (кого) (24): игнаткови 
чєрнєви(ч) дали єсмьі о(т)мЯну за пєкули(ч) и єго брату 
самоилови оу тЯшковичєхь, возємьши подь слугами коро- 
лювьскими єхь вотнину дворища фалєлЯєвичь (Перемишль, 
1390 Р 175); а пак ли бьі хотЯ(л) хто по(д) пано(м) гринко(м) 
стрєчєновичо(м) тьіхь имЯнєи добивати или по(д) єго дєт- 
ми... тогдьі пєрвЯє имаєть дати триста ко(п) широки(х) 
грошей пану гринку (Острог, 1437 Р 136); а мнЯ тЯжь 
кнАзю Михайлоу Васильевичоу Збаражскомоу нєнадобЯ 
того имЯньА.., искати подь дАдиною моєю... и подь 
сестрою моєю.занюжь постоупиль єсми имь того имЯньА 
(Вільна, 1482 АЗ І, 79); мнЯ вже максимоу... нє надобЯ 
того мЯстиа комооно(г) по(д) ооинєю по(д)искива(ти) 
(б. м. н., бл. 1500 ПИ№ 2); 

б) (вказує на особу або явище, від яких залежить щось) 
під (ким), під (чим) (7): аще ли хто подь областию нашою 
вь еітархией Луцкой и Острозской... сия предания отчес- 
кая... переступить дерзнеть, десять тисечей рублей на нась 
и на єпископа да казнится (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛЛ, 3); 
И князь Костянтинь перед нами рекь: правда єсть, служать 
вь мене бояре смоленскіе ... а зь ихь имЯней, што подь 
господаромь мають, сполна господапу е. м. служба идеть 
(Вільна, 1495 АЛМ 83); А оли(ж) по(до)дньі(м) пано(м) 
лю(ди) одно имєє(т) бить а од(н)го права поживать (XV ст. 
ВС 34 зв,); але такового чловЯка, гдє оучюють и изнаи- 
доут... имаютєго вьгнати... проч... аби нє мєшкал ни жад 
ного часоу под их панством (Гирлов, 1499 ВБ її. 420— 
421). 
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5. (виражає означальні відношення) (16) під, з (чим) 
(ІЗ): на то жь дали єсмьі грамоту и под нашєю пєчатью 
завєситою (!) (б. м. н., 1387 СП № 12); а на то Азь па(н) 
пєтрашь староста далг єсмь кундратови нашь листь под 
нашєю пєчАтью (Галич, 1401 Р 66); кнАзю Андрєю. Брас- 

лавскомоу намєстникоу л копь грошей:... а сто бочокь 
ржи з дворовь, што под ключом (Краків, 1489 АЗ III, 
21—22); Ино єсми оучьіниль мои листь твоєй милости и 
подь великою нашою пєчатью (б. м..н., 1496 II, 402); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (3): (а) на то єсми дали сє(с) лис(т) поуд (зіс.— 
Прим, вид.) нашєи пєчати (Давидове Село, 1446 Сові. II, 
251); и на то ли(ст) на(ш) дали єсмьі... по(д) нашоу пєча(т) 
(Васлуй, 1456 ЗСФ). 

6. (виражає обставинні відношення) (6) (вказує на спосіб 
дії) під (чим) або відповідає безприйменниковій конструк¬ 
ції (2): И тот боудєт под нашєю казнию (Дольний Торг, 
1458 ВО І, 9); А которїи по нашємь животоу... нє боудєт 
стоати вь сим нашим токміжим, таковьі боуд(є)т под 
клятвою отєчєскою (Путна, 1476 В В І, 212); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (4): а кто нє боуд(є)т послушєнь нашємоу по- 
вєлінїю... т(о)т имаєть бьіти по(д) вєликои казни г(с)ва 
ми (Сучава, 1435 Сові. II, 692); а кто сі покуси(т) порушити 
сиє наше данїє... то(т) бодє(т) (!) по(д) нашєи вєликои каз¬ 
ни (Сучава, 1467 МІЇг.Оос. 126). 
НІ. (з род.) (виражав часові відношення, при датуванні, 

у сполуч. із словом л% т о вказує на час, коли відбувається 

дія) в, у (4): оу щєкареві подліть розтва хва тисА(ч) лігь 

и чотири ста літі в-го літа (Щекерів, 1402 Сові. II, 623); 
писань листь оу Лоуцкоу... под леть рожєства Исоуса 

Христова і а леть и у и пАтдєсАть И (Луцьк, 1446 АЗ 
III, 5). 
Див. ще ПОПОУД. 
* ПОДЬВОРЬЄ див. *ПОДВОРЄ 
* ПОДЬ ДАВАТИ СА див. *ПОДДАВАТИ СА, 
*ПОДЬДАННЬ1И див. *ПОДДАННЬ1Й. 
*ПОДЬД АНЬІИ див. *ПОДДАННЬІЙ. 
ПОДЬКАНЬЦЛ'КРИИ див. ПОДКАНЦЛЄРИЙ. 
*ПОДЬЛАЗНЬІИ прикм. (2) <^> зємлА подь- 

л а з н а А (1), земля подлозная (!) (1) див. 
ЗЄМЛА 3. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. подьла(з)иа/а (бл. 1471 ЛКЗ 90); 

ор. мн. ! подлозньїми (1451 АкЮЗР II, 106). 
Див. ще *ПОЛАЗНЬІИ. 
ПОДЬЛУГЬ див. ПОДЛУГЬ. 
*подьняти ся дієсл. док. (1) (стч. робі!(і зе, стп. 

робіте зі§) (зробити що) зобов'язатися: а еще подьнялея 
ему пань Барсань... ставь засьтавити ниже Гуговьского 
ставу (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. подьнялея (XV ст. АрхЮЗР 

8/IV, 193). 
Див. ще *ПОДНИМАТИ СЯ. 
*ПОДЬПИСЬ ж. (1) підпис: А иньїи квитанцій, што не 

вь его году... тьіи квитанцьіи за ся ему вернути; а иньїи 
безь подьписей писарей старшихь, тьіи тежь за ся ему вер¬ 
нути (Вільна, 1499 РЕА її І, 35). 
ФОРМИ: род. мн. подьписей (1499 РЕА III, 35). 

ПОДЬСКАРБИЙ див. ПОДСКАРБИЙ 
*ПОДЬСТОЛИИ див. ПОДСТОЛИИ. 
*ПОДЬСУДОКЬ див. ПОДСУДОК. 
*ПОДЬІМЩИНА див. *ПОДЬ1МЬЩИНА 
*ПОДЬ1МЬЩИНА ж. (40) (вид податі від двора як 

господарської одиниці оподаткування) подимщина: Село 
тє(р)псєєвь а в томь еєлє с отамоно(м) (!) пАть слоу(г) а 
слоужба ихь то(л)ко на во(и)ноу ходити А подьімьщиноу 

дє(и) даивали за великого кнзА витовта на трєти(и) годь. 

А коли на во(и)ноу ходять тогдьі подьімьщиньї нєдають 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: род. одн. подммьщиньї (бл. 1471 ЛКЗ 90, 92, 

92 зв.); знах. одн. подьімьщиноу, подьі(м)щиноу, подьм- 
щиноу (бл. 1471 ЛКЗ 90. 90 зв., 91, 91 зв., 92, 92 зв.). 
ПОДЬ див. ПОДЬ. 
ПОДЬВАЗАТИ СА дієсл. док. (1) (під що) зобов'язатися 

(до чого): а тіжь дАдинаА моА кнАгини СємєноваА МарьА 
и зАть єи кнАзь Сємєнь Юрьєвичь слюбовали ми и подь- 
вАзали сА подь то... ижь єй того иміньА подь мною нє 
искати (Вільна, 1482 АЗ І, 79). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. подьвАзали са (1482 Л5 І, 79) 
*ПОДЬДАНЬІИ див. *ПОДДАННЬІЙ. 
ПОДЬЛИ див. ПОДЛЄ3. 
ПОДЬЛОУГ див. ПОДЛУГЬ. 
ПОДІЛИТИ, ПОДЄЛИТИ, ПОДІЛІТЬ дієсл. док. 

(13) 1. (що, кого чим, що межи ким, від чого) поділити 
(спадщину) (між ким) (7): а то єсмо собє подєлили ровно... и 
никоторому з нас нє вьступатисА нивчию ділницу (Луцьк, 
1463 Л5 І, 55); и они тоую дЬлницю межи собою подєлили 
и поровнали (Луцьк, 1475 АЗ 1, 70); и ми в то(м) курила и 
тєпє(р) оправили, к ділницьі о(т)чиньі єсмо єго припусти¬ 
ли... и казали є(с)мо и(х) тьі(м) же ділчи(м) подєли(ти) 
(Вільна, 1495 БСКИ). 

2. (що) (на частини) розділити (4): И пани... веліла 
мні передь собою полотна поділити на польї, и я поді- 
лиль (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

3. (з ким) поділитися (1): а застанєть ли вь дроугоє и 
имаєть два вєпрї заби(т) а застанє(т) лї третєє тогдьі имаєть 
во обороноу (!) оу нашоу оугонить а с нами наполь поді- 
лїть (XV в. ВС 37 зв.). 

4. (що від чого) (частину від цілого) відділити, виділити 
(1): мьі алєксандрь воєвода... чинимьі знаємо... оліє... по¬ 
ділили єсмьі о(т) нашєя отниньї и дали єсмьі стій єп(с)кпии 
нашои о(т) зємли нашои молдавскои два села (Сучава. 
1403 ДГАА). 
ФОРМИ: інф. подєлити, подєли(ти) 3 (1495 БСКИ; ВК)\ 

поділити 1 (1498 АЛМ 163); поділіть 1 (XV ст. ВС 37 зв.); 
перф. 1 ос. одн. ч. поділиль (1498 АЛМ 163); 1 ос. мн. 
єсмо.„ подєлили 1 (1463 АЗ І, 55); єсмо... поділили 1 (1475 
АЗ III, І4); поділили єсмьі 1 (І403 ДГАА)\ подєлили єсмо 
1 (1478 АЗ І, 76); 3 ос. мн. подєлили (1475 АЗ І, 70); нак. 
сп. З ос. мн. нехай... поділять (1498 АЛМ 163); дієприсл. 
перед, поділивши (1498 АЛМ 163). 
Див. ще *Д1іЛИТИ, МИЛИТИ СА, ПОДЄЛИТИ СА, 

РАЗДЄЛІТЬ 1, РОЗДЄЛЇТЇ, РОЗДИЛАТИ СА, РОЗДІ¬ 
ЛИТИ СА, *ОУДЕЛИТИ. 

АПОД^ЛИТИ СА див. ПОДЄЛИТИ СА 
ПОДІЛІТЬ див. ПОДІЛИТИ. 
*ПОДЯКОЛНЬ1И прикм. (1) О подяколньїє 

пінези (1) (різні податки натурою, що стягалися з 
селянських господарств, за винятком худоби, на користь 
феодалів і держави) дякло: Я князь Константьінь Ивано- 
вичь Озтрозкій... чиню знакомито... штожь... записаль 
єсми... попомь и діакономь сь плату нашого сь подякол- 
ньіхь пінезей дві копі грошей (Вільна, 1499 АСД VI, 
2—3). 
ФОРМИ: род. мн. подяколньїхь (1499 АСД VI, 3). 
*ПОЄДНАТИ СА дієсл. док. (2) (з ким о що) поєднати¬ 

ся: а пришодьши прєдь наше обличьє... пань вольчко... ис 
пани ходьковою жєною и сь єі дітьми и зАтємь єі клю* 
сомь поєдналисА о села вшитка о ділницю (Вишня, 1393 
Р 52). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. поєдналисА (1393 Р 52). 
Див ще *ЄДНАТИ СА, *ЗЬЄДНАТИ СЯ ОУЄДНА- 

ТЬІ С/Е. 
!ПОЕМЩИКАМИ (ПОЕМ1ЦИНАМИ)див.*ПОЕМЩИНА. 
*ПОЕМІЦИНА ж. (1) церковний доход: Я* княгини 

Семеновая, Ульяна Кобрьінская... жаловали есьмо и 
дали слузі нашому, на имя Іуді: у Кобрьіни на городи — 
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церковь... зо всими доходьі и сь приходьі... Также дали 
есьмо и со всимь и сь тьімь, и сь поемщиками (!) и сь 
освдками, и сь роспустьі (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: ор. мн. ! поемщиками (1465 АкВАК III, 41. 
*ПОЄНА ж. (2) (рум. р*оепі, молд. поянз) поляна: а 

гбмьі сєламь о(т) турлуи сь оусими поєни и сь всАми свои- 
ми старими хотарми... нєпогушєно (!) имь николи на 
вбк(ьі) (Сучава, 1409 Созі. І, 65); А тоти два жоудєчїи и 
поєни оусє вишєписанних все по старомоу хотароу, коуда 
из вєка оживали (Сучава, 1458 ВИ І. 19). 
ФОРМИ: паз. мн. поєни (1458 ВИ І, І9); ор. мн. поєни 

(1409 Созі. І, 65). 
Див. ще ПОЄНИЦА, ПОЛЕНА1 ЩОЛ'КНЇЦА. ПОА- 

НА1. 
ПОЄНИЦА ж. (2) (рум. рзеш, молд. поянз) поляна (1): 

А хотарь томоу сєлоу на имь Бєркишєщєм... дроумом по 
срьд поєница, идєже оупадаєт дроум оу брод (Сучава, 
1473 ВИ І, 184); 
поєница Тодєрєщєм (1) (назва поляни у 

Молдавському князівстві): А хотарь тому сєлоу на имб 
Бєркишєщєм... долб потоком Блькое до поєница Тодєрє¬ 
щєм (Сучава, 1473 В О І, 184). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. до поєница, по срБД поєии- 

ца (1473 ВО І, 184). 
Див. ще *ПОЄНА, ПОЛ'йНА1, ’ЧЮЛ'йНЇЦА, ПОАНА1. 
ПОЄХАТИ, ПОИХАТИ дієсл. док. (16) поїхати: а поки- 

нувьши гостинець Ольїшский вь право, а другую дорогу 
до Поддубець, поехати гостинцомь., которьш идеть до 
Колковь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УЇ, 2); а ведже мьі, по 
долгу листу господарского, зь паномь Карпомь чьіньітьі 

грани поехальї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); а им да ест 
слободно засЬ до Угорь поехати сь оусим их товаром, без 
никоторои забавЬ (Сучава, 1475 ВО її, 329); И пань Петрь 
поЬхаль до тьіхь имЬней зь моимь дозволеніемь (Вільна, 
1498 АЛМ 163); 
поехати проч (2) виїхати, від'їхати: пан Єнко 

Чаплич... поєхал от отца н(а)ш(о)го проч (1478 А8 ї, 85). 
ФОРМИ: інф. поехати 6 (1322 АрхЮЗР 1/У1, 2; 1453 

Созі. її, 765, 766; 1468 ВО II, 302; 1475 ВО II, 329; 1496 
ВО II, 405); поихати І (1456 ПМВП)\ поєха(т) 1 (XV ст. 
ВС 14); перф. З ос. одн. ч. поєхаль, поєхал 2 (1487 АЗ І, 
86; 1498 ВО II, 413); поі>халь 1 (1498 АЛМ 163); 1 ос. мн. 
поєхали есмо 1 (1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); поехальї 1 (1430 
ГВКЛ 7); 3 ос. мн. поєхали (1487 АЗ І, 85); майб. 1 ос. мн. 
поьдемь (1430 ГВКЛ 7); нак. сп. 2 ос. одн. по^дь (1498 АЛМ 
163). 
Див. ще 'ВХАТИ, 

*ПОЖАДАНИЄ с. (2) (стч. рогабапі, стп. рог^бапіе) 
бажання: Мьі кнА(з) дмитрии олгБрдови(ч) чинимь знамє- 

ни(т)... ижє имЬючє чистої мьісли млсрдиє и по(ж)даниє 
к вєлико(м) королеви володиславу... тому истому короле¬ 
ви... слюбуємь держати цЬлую правду (Молодечно, 1388 
Р 43); и врозумивши то пани ОлизароваА штож мьі слугу 
нашого п(а)на єєй (!) п(а)на Олизара мєли во чти и в 
ласц'Ь нашой и теж на наше пожєданє з воли своєєй доброє 
ани жадного примушенА, волнє даровала нас и дала... тьіе 
двє имєнА (Луцьк, 1487 АЗ І, 240). 
ФОРМИ: знах. одн. по(ж)даииє 1 (1388 Р 43); пожєда- 

иє 1 (1487 АЗ І, 240). 
Пор. ПОЖАДАТИ. 

ПОЖАДАТИ дієсл. док. (7) (стч. рогабаіі, стп. рог^бас) 
(в кого чого, чого, чого від кого) забажати, зажадати (зро¬ 
бити що): тогдьі пожадал єсть, оу нас слуга нашь вЬрньїи 
ходко бьібєлскьіи, абихом потвердили кнАзА львовьі листьі 
(Судомир, 1361 АСІ 6); а коли ильА воєвода, нашь приА- 
тєль, пожадаєть оу нась какоє помочи на свои нєприАтє- 
ли, и мьі им'Ьємь ильи воєводє такоуюжь помочь дати 
(Троки, 1442 Созі. II, 719); але коли... оусхочє(м)... пєрє(д) 
нашєго... пана приєхати, а на(ш)... па(н) имає(т) на(с) 

глєитовати своими чотьірми великими паньї... кторьіи(ж) 
мьі тьіми часьі пожадає(м), абьі на(с) мирно глєитовали (Се¬ 
рет, 1435 Со5/. II, 766). 

ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. пожадал єсть (1361 АСІ 6); 
майб. З ос. одн. пожадаєть 1 (1442 Созі. II, 719); пожада¬ 
єть 1 (1442 Созі. II, 716); имєть пожадати 1 (1445 Со«/. 
II, 726); 1 ос. мн. пожадаємь, пожадає(м) (1442 Созі. II, 
719; 1445 Созі. II, 726; 1453 Созі. II, 766). 
Див. ще ЖАДАТИ 3. 

*ПОЖАЛОВАТИ дієсл. док. (13) і. (кого, кого чим, 
чим) обдарувати, нагородити, наділити, пожалувати (кого 
чим) (8): а сложиль єщо на королА ка(к) єго вол А чимь 
король пожалуєть (б. м. н., 1387 СП № 12); И мьі пожало- 
вали его и дали есмо ему тьіи дворища самому пахати и лю¬ 
ди садити (Краків, 1454 АЛМ 12); Я ларио(н) игоумє(н) 
пєрєсопницки вьізнаваю... што(ж) ог(с)дрь М) коро(л) єго 
мл(с)ть пожалова(л) мєнб... тьі(м) манастьірє(м) (Луцьк, 
1467. СП № 13); а господство мьі аз оу том оустах та пожа- 
ловах нашоу слоугоу пана Єрємїю, и дадох ємоу тоє... село 
(Гирлов, 1499 вб II, 144). 

2. (кого, на кого) зглянутися (на кого), змилуватися (над 

ким) (3): бь нась пожаловаль опА(т) наши неприАтєли 
вор(о)зи даль намь всихь оу наши руки (б. м. н., 1392— 
1393 РФВ 170); Мьі Алєксандро Володимеровичь пожало- 
вали есмо н(а) то(го) слугу Ларивона Вела(в)ского: не на- 
добе ему нам з слугами служби служити а поплатовь пла¬ 
тити (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7); смо пожаловали шолтоу- 
зовє и паргарє и... людї от наш трьг от Брьлад, та смо 
потврьдили им старїи закон (Бирлад, 1495 ВО II, 64); 
пожаловати милостїю (кого) (2) виявити 

ласку (до кого): гЬмь ми вид'Ьвшє є(го прав)ую и вБрную 
службу до нась пожаловали єсмьі єго особною мл(с)тью 
(Сучава, 1407 Созі. І, 56); а мьі по єго воли и єго данїю по¬ 
жаловали єсмьі ивашка особною нашєю милостїю, за нєжє 
єсмьі ємоу дали томоу половиноу села викшинєць (Сучава, 
1429 Созі. І, 242). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. одн. пожалова(х), пожаловах (1491 

Созі. 3. 156; 1499 ВБ II, 144); перф. З ос. одн. ч. пожало¬ 
валь, пожалова(л) (1392—1393 РФВ 170; 1467 СП № 13); 
1 ос. мн. пожаловали єсмьі 2 (1407 Созі. І, 56; 1429 Созі. 
І, 242); пожаловали есмо 2 (1450 ЗНТШ XI, 7; 1487 АЗ І, 
241); смо пожаловали 1 (1495 ВО II, 64); пожаловали 1 (1454 
АЛМ 12); майб. З ос. одн. пожалуєть (1387 СП № 12; 
1455 Созі. її, 775); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. штобьі ... по- 
жалова(л) (1498 ЧІАФ). 
Дав. ще *ЖАЛОВАТИ2 1,3. 
ПОЖАР див. ПОЖАРЬ. 
ПОЖАРИТА а ю. (4) (назва незаселеної і необробленої ділян¬ 

ки землі у Молдавському князівстві): Т'Ьмьмьг... дали єсмьі 
ємоу... двЬ сєлБ и єдноу поустиню... поустинА Пожарита 
(б. м. н., 1426 ВА.М 21). 
ФОРМИ: наз. одн. Пожарита (1426 ВАМ 21, 22); місц. 

одн. иа Пожарить (1426 ВАМ 22). 
* ПОЖАРЬ ч. (1) пожар, пожежа: О пожароу хто лєсьі 

пожигає(т) (XV ст. СЯ 9 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о пожароу (XV ст. СЯ 9 зв.). 
ПОЖАРЬ, ПОЖАР ч. (3) (особова назва): ми Стєфань 

воєвода... чиним знамє(ни)то... ожє прїидоша прАд нами... 
пан Тьбоуч... и брат єго Пожарь... и торговали еЬ сь гос¬ 
подство ми за одно село (Сучава, 1472 ВО І, 169); слоуз£ 
нашємоу, михоулоу пожароу, да є(ст) село на им£ богдь- 
нєщїи (Сучава, 1491 Созі. О. 37). 
ФОРМИ: наз. одн. Пожарь, пожар (1472 ВО 1, 169; 

1491 Сох/. О. 36); дав. одн. пожароу (1491 Сс>5/. О. 37). 
* ПОЖЄГЬЦА ч. (2) (стп. рогегса) підпалювач: 

Знамєнїто намь єсть... и(ж) пожєгьци имають злою 
смртїю гиноуть (XV ст. ВС 25 зв.). 
ФОРМИ: наз. мн. пожєгьци (XV ст. ВС 25 зв.): місц. 

мн. о пожо(г)цє(х) (XV ст. ВС 25 зв.). 
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Див. ще *ПОЖЬГЛЄЦЬ. 
*ПОЖЄДАНЄ див. *ПОЖАДАНИЄ. 
ПОЖЄРЄЩИ мн. (І) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Т'Ьмь мьі... дали... есми имь... села на имА поже- 
рєщи и пєтрилєщи (Сучава, 1443 Сові. її, 179). 
ФОРМИ: наз. пожєрєщи (1443 Сові. II, 179). 
*ПОЖЄРИТА ж. (2) (назва річки у Молдавському 

князівстві): тЬ(м) мьі... потвердили єсми ємоу єго от(ни)- 
ньі... на оусти пожєритьі (Сучава, 1452 Сові. II, 426); ми 
стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... потврьдили 
єсми им... села... на им'Ь Ласльоанїи на Кракові... и Мо- 
хорицїи пониже оустїє Пожєрити (Васлуй, 1495 ВО II, 59). 
ФОРМИ: род. одн. пожєрити 1 (1452 Сові. II, 426); По¬ 

жєрити 1 (1495 ВО II, 59). 
*ПОЖ€ЧИ дієсл. док. (2) (що) спалити, попалити (1): 

и всказивали есьмо... што жь царь Мєндли Герєй Пєрє- 
копскїи и Стєфань воєвода воложскїи... городи наши по- 
жгли (б. м. н., 1496 ОКИВ)\ 

(без додатка) згоріти (1): а тота их привиліа пожєгла оу 
дом Бьлошєв... коли ємоу изгорил дом (Сучава, 1488 ВО 
І, 323). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. пожєгла (1488 ВО І, 323); 

Зос. мн. пожгли (1496 ОКИВ). 
Дав. ще *ВЬІЖЄЧИ, *7ЕС2У, *ЗЖЄЧИ, *ПОЖИГАТИ 
ПОЖИВАТИ, ПОЖЇВАТИ, ПОЖЇВАТЇ, ПОЖИВАТЬ, 

ПОЖЇВАТЬ дієсл. недок. (17) (стч. рогіуаїі, ста. рогу- 
\уас) 1. (чого, що) користуватися, користатися (чим, з 
чого) (16): Им'ьєт то держати и оуживати и поживати (Сня- 
тин, 1424 Р 100); так и ми, з божиои воли, их власного дЬ- 
дичєваня поживами, их воли... послоухати заоужди вин- 
ни есми (Сучава, 1462 ВО її, 284); а докул матка н(а)ша 
жива она имаєт своих сел поживати (Луцьк, 1463 АЗ І, 
55); И онь имаєть держати тьгЬ дв-Ь д'Ьлници мои... и пожи¬ 
вати со всьми доходи (Добучини, 1487 АЗ І, 239); А оли(ж) 
по(до)днн(м) пано(м) лю(ди) одно имєє(т) бить а од(н)го 
права поживать (XV ст. ВС 34 зв.); а тое вьішє писанноє 
через шлах(о)тнє врожєного кн(А)зА Костєнтина... 
(маєть) бити держано и поживано спокойнє (Вільна, 1499 
А5 І, 118). 

2. (чого) їсти, споживати (що) (І): Тег роаіип изіа\у ра- 
регзкісЬ.., ргікагиіет, аЬу па їот... теїі Ьуїі оЬ\Уіпепу, 
іг ро2Іша]'и1 сгіои^есгеіе кгош, кЬбу їо ]езі па ргоііифи 
гакопи і изіа^у, іг... таіиС.. ^узїегеЬаІ зіа, оі розроіііоіе 
кго^і (Луцьк, 1388 7РЬ 107). 
ФОРМИ: інф. поживати, пожїватї, пожївати 5 (1424 Р 

І00; і463 АЗ I, 55; 1470 АЗ І, 65; XV ст. ВС 5 зв.; І487 
АЗ I, 239); пожїва(т) 1 (XV ст. ВС 11 зв.); пожївать, пожи¬ 
вать 2 (XV ст. ВС 34 зв., СЯ 41 зв.); теп. З ос. одн. пожї- 
ваєть, поживаєть З (XV ст. ВС 25 зв., 26, 32 зв.); пожїва- 
є(т) 1 (XV ст. ВС 7); ! протївеиь 1 (XV ст. ВС 7); 1 ос. мн. 
поживами (1462 ВО II, 284); 3 ос. мн. рогіша^Г (1388 7РЕ 
І07); дієприкм. пас. мин. знак. мн. с. пожїваиа (XV ст. ВС 
24 зв.); предик. пас. дієприкм. поживано (1499 АЗ І, 118). 
Див. ще ЗАЖИВАТИ, ЗАЖЬІЯТИ, ОУЖИВАТИ 1. 
*ПОЖИВЛЄНИЄ див. *ПОЖИВЛЄНЇЄ. 

*ПОЖИВЛЄНЇЄ с. (4) (стч. рогіуепі, стп. рогу^іепіе) 
пожива, харчування, прокормлення: И такожь ни одинь 
наш нєприАтєл, што сА назовєт господарским имєнєм, 
аби не имал жаднои ласки и поживлениа ни оу двор'Ь 
пана нашєго королА єго милости, ани оу короунЬ (Сучава, 
1468 ВО II, 302); Також и ми... не имаєм такового члов'Ька 
прїимити... ани м^стца ани поживлєнїА нигдє не имаюм 
ємоу давати оу нашєи зємли (Гирлов, 1499 ВО її, 421). 
ФОРМИ: род. одн. поживлєиїа, поживлєииа 2 (1468 

Вй II, 302; 1499 ВО II. 442); поживлєиїа 2 (1499 ВО II, 
420, 421). 

*ПОЖИГАТИ дієсл. недок. (2) (що) палити, спалювати: 
О пожароу хто лєси пожигає(т) а людемь щкодьі боудє(т) 
чинїтї (XV ст. СЯ 9 з в.). 

ФОРМИ: теп. З ос. одн. пожигає(т) (XV ст. СЯ 9 зв.); 
баж.-ум. сп. З ос. мн. аби... пожїгали (XV ст. ВС 28). 
Див. ще *ВЬІЖЄЧИ, *гЕС2У, *ЗЖЕЧИ, *ПОЖЄЧИ. 
! ПОЖИТМИ (ПОЖИТКИ) див. *ПОЖИТОКЬ. 
*ПОЖИТОКЬ ч. (37) (стп. рогуіек, стч. рогіїек) 1. 

(перев. у множині) прибуток, приріст (33): паки же... дає¬ 
мо... тому господину отцу владице... село наше Бусчу... 
зь гаями, ловами и зо всякими пожитками (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 2—3); До того позволяемь им'Ь в домихь 
своихь вшелякіи пожитки собе привласщати (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27); и ми ємоу дали... тьіє села... з луги, из 
сєножатми и со всими пожитки (Київ, 1437 АЗ І, 34); А сє 
я Нєкраш Колчєєвич из братьєю своєю... сьзнаваєм... 
иж єсмо отчизну и дєдизну свою продали... двоє сели¬ 
ща на имА Доубища... и зо всими пожитками тих сєлищь 
(Кременець, 1497 АЗ І, 112). 

2. (користь) пожиток, зиск (4): волє(н) продати, и заста¬ 
ви^) о(т)дати зам'Ьни(т) на свои л'Ьпшии пожитки оберну¬ 
ти онь и єго дЬти (Снятин, 1424 Р 100); Вь имА отца и сьша 
и доуха свАтого, троицА свАтаА и нєроздЬлимаА, штож 
ест добрьі початок и конєць коу каждомоу и справєдли- 
вомоу пожиткоу оуеЬкои доуши христїАнскои (Сучава, 
1468 ВО II, 300); А муж мой кн(А)зь Ивань Семенович, 
оузАвши тих дв'Ь тисАчи золотих, волєнь даровати и от- 
дати и на ц(є)рковь дати и коуда хотА оберноути кь своє- 
моу пожиткоу (Добучини, 1487 АЗ І, 239). 
ФОРМИ: дав. одн. пожиткоу, пожитку (1468 ВО II, 300; 

1475 А З І, 72; 1487 АЗ І, 239); ор. одн. пожитком (1492 
АЗ III, 23); знах. мн. пожитки (1389 РЕА І, 27; 1424 Р 
100; 1475 АЗ І, 70); ор. мн. пожитки, пожитьки 23 (1424 
Р 99; 1437 АЗ І, 34; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 
АкЮЗР І, 18; 1451 Р 156; 1452 АкЮЗР І, 21; 1474 АЗ І, 
69; 1482 АЗ І, 79; 1487 АЗ І, 240 і т. ін.); пожитками 2 
(1322 АрхЮЗР ІЛЛ, 2, 3); пожитки 2 (1445 Р 148; 1482 
А5 І, 81); пожитки І (1482 АЗ І, 80); пожитками 1 (1497 
АЗ І, 112); І пожитми 1 (1451 АрхЮЗР 8/IV, 17). 
Див. ще *ОУЖИТОКЬ. 
*пожиточность ж. (1) користь, пожиток: Тиж от 

сєго часоу... слюбоуєм томоу паноу Казимироу кролю... 
оусє доброє ховати панованА и чти их. и пожиточности их 
на всАх м'ЬстАх диати и правовати (Сучава, 1462 ВО II. 
284). 
ФОРМИ: род. одн. пожиточности (1462 ВО II, 284). 
*ПОЖИЧИТИ див. *П03ЬІЧИТИ. 
ПОЖЇВАТИ див. ПОЖИВАТИ. 
ПОЖЇВАТЇ див. ПОЖИВАТИ. 
ПОЖЇВАТЬ див. ПОЖИВАТИ. 
*ПОЖОГА ж. (3) (стп. рогова) 1. пожежа, пожар (1): 

Тег іезШЬу сгегег ираб, рогоЬі, аЬо гіосіеізі^а, аЬо сгегег 
кїі^аН, гесгі з^оі газіа^Іепуті газіаи^агпі иїгаШ Ьу, а 
сЬгезііапіп, коіогу) Ьу ]еши газіадуіі лл/з і а к і і пе таіеі:... 
ЬаЬаіі (Луцьк, 1388 7.РЕ 104). 

2. (злочин) підпал (2): О вїнє сємьдєсА(т) которая 
идє(т) оу на(ш) скарбь о чєтьіри члонькьі первин члонь 
о пожозє (XV ст. ВС 17—17 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. пожогоу (XV ст. СД 43 зв.); місц. 

одн. о пожозє (XV ст. ВС 17 зв.); знах. мн. рогоЬі (1388 
7РЕ 104). 

*ПОЖОГЦА див. *ПОЖЄГЬЦА. 
*ПОЖЬІТОКЬ див. *ПОЖИТОКЬ. 
*ПОЖЬІТЬЄ с. (1) (стп. рогусіе) взаємовідносини, вза¬ 

ємні стосунки: Ино за то, кажєть, ажь межи вась тьш дєла 
такь сталисє, а онь бьіль сь вами взяль любовь и доконь- 
чаньє... хотєчьі сь вами доброго пожьітья и до вєка (б. м. н., 
1499 ВО II, 448). 
ФОРМИ: род. одн. пожьітья (1499 ВО II, 448). 
* ПОЖЬГЛЄЦЬ ч. (1) підпалювач: О пожьглєцо(х) до- 

мовь алюбо гоумна (XV ст. ВС 7). 
ФОРМИ: місц. мн. о пожьглєцо(х) (XV ст. ВС 7). 
Див. ще *ПОЖЄГЬЦА 



ПОЗАБАВИТИ — 174 — ПОЗНАВАТИ 

ПОЗАБАВИТИ дієсл. док. (2) (що) вчинити перешкоду, 
перешкодити (чому), затримати (що): а кто би позабави(л) 
или задрьжа(л) тьіє вози ис си(м) листо(м) то(т) на(м) имає(т) 
заплатити Ц золотьі(х) (Сучава, 1446 ЬіД«А» 485); сєго 
ради ни єдинь нашь бояри(н) или мьітни(к) да нє имаю(т), 
нигдє позабавити монастирски возове ни оу чє(м) (Сучава 
1470 523). 

ФОРМИ: інф. позабавити (1470 ШЯ«Л» 523); баж.-ум. 
сп. З ос. одн. ч. би позабави(л) (1446 0/Я«Л» 585). 
Див. ще ЗАБАВИТИ, ЗАБАВЛАТИ. 

*ПОЗВАНЬЄ с. (2) позов, судова скарга: уставлАємь 
право за первоую простЖпкоу пєрва(г) позванья а на ро(к) 
нє станє(т) тогдьі слоужєбнїкь сь двєма слоугами соудь 
єго имаєть єхать до тьі(х) всє(х) (XV ст. ВС 16 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. позваиья (XV ст. ВС 16 зв.); місц. 

одн. о позваиьи (XV ст. ВС 16 зв.). 
Пор. ПОЗВАТИ 2. 

ПОЗВАТИ, ПОЗВАТЬ дієсл. док. (35) 1. (кого) поклика¬ 
ти, позвати^ запросити (3): и наипєрвоє слюбоуємо... коли 
на(с) позовє(т) господарь нашь, коро(л)... на оурєчєноє 
мистцє... а мьі на тоть дє(н) и на тоє оурєчєноє мистцє има- 
ємь поставити сА прє(д) єго мл(с)тию и єго мл(с)ти голдо- 
вати (Хотин, 1455 Сові. її, 774); и пани єго позвала мене 
и пьітала мене, єсть ли полотна, и я испов'Ьдиль полотна 
вь той кл'Ьти. в которои скарбь бьіль (Вільна, 1498 АЛМ 
163). 

2. (кого, кого о що, за що і без додатка) подати позов, 
судову скаргу (на кого), позивати (кого за що) (28): Тег 
ІезШЬу... С2ЄГЄ2 луугпапіе з\уо)єНо зибі, ЬуІЬу роглуап к 

зисіи, реглууі і сІгиЬіі гаг пе ргізгої Ьу, ша]еї гарШШ луіпи 
га оЬасІи^а гагу (Луцьк, І388 АРЕ 105); а сє Азь па(н) пєт- 
рашь староста галицкии... св'Ьдочю то... ижє пришєдь пе¬ 
ред мА васко мошєнчичь и позвала Коундрата борсничА 
о границю о вашичиньскоую (Галич, 1401 Р 65); мьі кнА(з) 
фе(д)орь любортови(ч) чинимо то знаменито... ажє приида 
прє(д) нась... па(н) ивашко... жаловаль и позваль па(н) тато- 
мира...ажє ємоу побраль... вєпр'Ь (Зудечів, 1413Р82—83); 
оуставлАємь коли(ж) боудєть у нашомь дворе перє(д) на(с) 
позвань алюбо прє(д) соудьи тогдьі пово(д) алюбо соудья 
имє(т) ємоу росказать виноу за што позвань (XV ст. ВС 
14 зв.); мьі кнА(з) фєо(д)рь любортови(ч) чинимо то знаме¬ 
нито... ажє приида прє(д) на(с)... па(н) дмитрь данилови(ч) 
з роудьі жаловаль и позваль па(н) мика дЬдошицко(г) ажє 
ємоу взАль вєпр'Ь на єго дубровЬ (Зудечів, 1430 Р 116). 
позвать кь правоу (3), кь правоу 

п о з в а т ь (1) позвати до суду: Коли боудєть хто о зло- 
дЬиство ожаловань оуставлАємь ижє в го(д) того обжало- 
ваннаго имаєть моць кь правоу позва(т) (XV ст. ВС 18); 
Што перьво сего жаловаль намь подскарбій нашь двор- 
ньій... пань Литаворь Хребьтовичь на земянь Дорогиць- 
кихь... аби они земли его забрали... и позваль бьіль ихь 
листомь нашимь передь нась кь праву (Краків, 1489 РИБ 
432—433). 
ФОРМИ: інф. позвать 2 (XV ст. ВС 17 зв., СЯ 42 зв.); 

позва(т) 1 (XV ст* ВС 18); позвати 1 (1498 АЛМ 163); 
перф. З ос. одн. ч. позваль, позваль, позва(л) (1401 Р 
66; 1413 Р 82; 1421 Р 95; 1428 Р 111; XVст. ВС 13 зв.; 
1430 Р 116); 3 ос. одн. ж. позвала (1498 АЛМ 163); 3 ос. 
мн. позвали суть (1421 Р 93); пперф. З ос. одн. ч. позваль 
бьіль (1489 РИБ 433); майб. З ос. одн. позовєть 2 (XV ст. 
ВС 13 зв., 16); позовє(т) 1 (1455 Сові. її, 774); інф. пас. 
бити позваньї (XV ст. ВС 13); теп. пас. З ос. одн. ч. позва(н) 
(XV ст. ВС 14 зв.. 17 зв. 35 зв.); перф. пас. З ос. 
одн. ж. позвана бьіла (XV ст. ВС 12); 3 ос. мн. били 
позваньї (XV ст. ВС 33); майб. пас. З ос. одн. ч. боудє(т), 
блдє(т) позвань, позва(н) 4 (XV ст. ВС 16 зв., 18, 26); 
боудєть, бж(дє)ть позвань, позва(и) 2 (XV ст. ВС 14 зв., 
16 зв.); боудєть позваний 1 (XV ст. ВС 15 зв.); боудьть 
І познании 1 (XV ст. ВС 6); 3 ос. лш. боудуть позваньї 1 

(XV ст. ВС 33); боудоуть позвані 1 (XV ст. ВС 35); баж.- 
ум. сп. пас. З ос. одн. ч. ЬуіЬу рог^ап 1 (1388 АРЕ 105); 
позвань би 1 (XV ст. ВС 35); дієприкм. пас. мин. наз. 
мн. позванї (XV ст. СЯ 42 зв.). 
Див. ще*ВЬІЗВАТИ, ЗАЗВАТЬ, ЗАЗЬІВАТЇ, ЗВАТИ З, 

ПОЗЬІВАТИ, ПРИЗВАТИ. 
* ПОЗВАТИ СА дієсл. док. (1) (о що перед кого) звер¬ 

нутися із скаргою (до коо): погорє(л)скиє дали на 
то пА(т)десА(т) свЬтковь зємА(н) дороги(ц)ки(х) и людє(и) 
нашьі(х) дороги(ц) кого повЬта и водьі(н)ски(и) тьі(м) свЬт- 
ко(м) нєхотє(л) вєрити, и о то по(з)валисА пєрє(д) нась 
(Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. по(з)валис/й (1495 ВМЗД). 
Див. ще *ПОЗЬІВАТИ СА. 
ПОЗВАТЬ див. ПОЗВАТИ 
* ПОЗВОЛИТИ дієсл. док. (1) (кому зробити що) дозво¬ 

лити, позволити: И позволиль есми пану Недку Юнковичу 
тую свою продажу у вь осподаря потвердити (Володимир, 
1440—1492 АкЮЗР її, 106). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. позволиль есми (1440—1492 

АкЮЗР її, 106). 
Див. ще *ЗВОЛИТИ, *ИЗВОЛИТИ 1, *ПОВОЛИТИ, 
ДОЗВОЛЯТИ, *ПРИВОЛИТИ, ^ПРИЗВОЛИТИ, *ПРИ- 
ЗВОЛАТИ, *ПРОИЗВОЛИТИ 2. 

*ПОЗВОЛЯТИ дієсл. недок. (3) (кому робити що) до¬ 
зволяти, позволити: До того позволяемь имь в домихь 
своихь вшелякіи пожитки собе привласщати (Луцьк, 
1389 РЕА 1, 27); одно ж позволяю зятю моєму и дочце моей 
на потребу имь самим на селидбу з ведомомь моим у дуб- 
рове моей Хренницкой дерева утяти и травьі укосити (Хрін- 
ники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. позволяю (1472 АрхЮЗР 8/111, 

8); 1 ос. мн. позволяемь (1389 РЕА І, 26, 27). 
Див. ще *ЗВ0ЛИТИ, *ИЗВОЛИТИ І, *ПОВОЛИТИ, 
ДОЗВОЛИТИ, *ПРИВОЛИТИ, *ПРИЗВОЛИТИ, *ПРИ- 
ЗВОЛАТИ, *ПРОИЗВОЛИТИ 2. 

*ПОЗДОРОВЄТИ дієсл. док., безос. (1) (кому) (про стан 
здоров'я) покращати: а проволочє(т)ли сА таа нємоць трє- 
тєа правая тогдьі можє(т) третью о(т)ложїть ка(к) єщє 
нємоцонь бьі(л) тако(ж) єщо ємоу нєпоздоровєло, какь 
чєтвєртомоу рокоу маєть стати (XV ст. СЯ 39 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. с. поздоровєло (XV ст. СЯ 

39 зв.). 
Див. ще ^ПОЗДОРОВИТИ СА. 
* ПОЗДОРОВИТИ СА дієсл. док., безос. (1) (кому) (про 

стан здоров'я) покращати: єстьлижє сАємоу нєпоздоровить 
тогдьі четвертий можє(т) о(т)ложить (XV ст. СЯ 40). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. с&... поздоровить (XV ст. 

СЯ 40). 
Див. ще *ПОЗДОРОВЄТИ. 
*ПОЗЛАШТЄНЬ див. *ПОЗЛАЩЄНЬ. 
*ПОЗЛАЩЄНЬ прикм. (5) (цсл. позлащьнь) позоло¬ 

чений: сє азь... пань Игнатїє... кь свАтомоу мЬстоу... дали 
єсмьі... єдна кадєлница срєбрьнаа и по(злащєнаа) (Мол- 
довиця, 1462 ВИ ї, 70); и дали єсми а кадилницоу от ї со¬ 
ми срєбра и позлащєна (Путна, 1476 ВЕ> І, 217). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. позла(ш)тєн 1 (1476 ВЕ> І, 217); 

позлащєии 1 (1476 ВИ І, 215); наз. одн. ж. по(злащєнаа) 
1 (1462 ВИ 1, 70); зам. знах. позлащєна 1 (1476 ВЕ> І, 217); 
род. мн. позла(ш>тєних (1476 ВИ І, 211). 

! ПОЗНА (ПОЗЬІЧИТЬ) (І) : которьш жьторговли алю¬ 
бо пєнєзь позна (!) (XV ст. ВС 6 зв.). 
Див. *ПОЗЬІЧИТИ. 
*ПОЗНАВАТИ дієсл. недок. (7) (стч. рогпалуаіі, стп. 

рогпа^/ас) (що чим, що чим кому) (офіційно визнавати що) 
свідчити (про що), підтверджувати (що), заявляти (про 
що): Ми пань янь д'Ьдичь тарнувьскии... познавами то на¬ 
шимь листомь... игнаткови чєрневи(ч) дали єсми о(т)мЬ- 
ну за пєкули(ч) (Перемишль, 1390 Р 175); а сє я пань Ми¬ 

хайло боучатьскии... св'Ьдчю то и познавамь симь своимь 
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листомь каждомоу доброму... ажє пришоль... пань ходь- 
ко головєньчичь и... созналь... ажє продала свою полови- 
цю переросли (Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. познавамь, познава(м)ь 3 (1391 

Р 45; 1404 Р 67; 1424 Р 106); познаваю 2 (1409 Р 74; 1418 
Р 88); 1 ос. мн. познавами (1390 Р 175; 1393 Р 52). 
Див. ще *ВЬІЗНАВАТИ 2, «ВЬІЗНАТИ 1, ПОЗНАТИ 2, 

♦ПРИЗНАТИ, *0 УЗНАВАТИ, *ОУЗНАТИ. 

*ПОЗНАМЄНАТИ дієсл. док. (1) (стч. рогпатепаіі, 
ста. рогпатіопас) (кому що) визначити, позначити: мьі 
Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... мєшчанє от 
м-Ьста от Брьлад... оупросили сєб'Ь от нас, како абихмо им 
досмотрили старїи их хотар... ино ми єсмо им досмотрили 
и познамєнали коуда (б)ило и прислоухало издавна (Бир- 
лад, 1495 БО її, 63). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. познамеиали (1495 БО її, 63). 
Дав. ще «ЗНАМЄНАТИ ї, *ОУЗНАМЕНАТИ. 

ПОЗНАНСКИИ прикм. (4) (пор. Рогпап у Польщі): 
Ми... миколаи з михалова пань истароста краковскии су- 
дивои з остророга познанскии... пєтрь с кора по(д)судокь 
познанскии... записуємьі сА стєдку воєвод'Ь зємл'Ь молдав- 
скои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. познанскии (1433 Р 122, 123). 
! ПОЗНАНЬІИ <ПОЗВАНЬІИ> див. ПОЗВАТИ. 
ПОЗНАТИ дієсл. док. (14) 1. (у кого, кого) (виявити) 

пізнати (3): ако(ж) кто коли имє(т) познати оу ни(х) кони 

или вольі... и довєдє(т) на(ш) члкь на брашов'Ьни... а они 
ЬрашовЬни не мочи иму(т) поставити содьіша за то(т) конь 
алибо за то(т) во(л), а брашов'Ьни да стратьть того конЬ али 
во(л) (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); А також, кто коли имоут 
познати оу них кони или воли... и довєдєт наш чловЬкь 
на БрашовЬнє... а БрашовЬни не мочї имоут поставити со¬ 
дьіша за кон или за вол, а БрашовЬни да стратЬт того 
кон(ь) или вол (а) (Сучава, і 458 Би її, 262); 

(що) (зрозуміти, зміркувати) пізнати (1): Ионь того лис¬ 
та передь нами не положиль, а вказьіваль его подскарбе- 
му нашому дворному, наместнику Утеньскому, пану Ли- 
тавору а писару нашому ©едьку, и они того листа осмотре- 
ли и познали, ижь то листь бальшивнй, печать кь нему 
прилеплена оть иньшого листа (Краків, 1489 РИБ 431); 

(кого) (встановити чию тотожність) пізнати (1): варе 
кто имаєть должника оу брашовЬ, щобьі ни єдинь залогь 
не оузАль на торговчАньї о(т) брашова, развЬ (б ориг. 
раздЬ.— Прим, вид.) коли познаєть своєго дльжника ли- 
цємь, тогдьі имаєть заплатити то(т) истинньш должни(к) 
(Сучава, 1435 Сові. II, 692). 

2. (що, що перед ким) (офіційно визнати) підтвердити, 
посвідчити, заявити (про що) (2): А се А пань Ань щько- 
тьскии... свЬдчю то... ижь... филь мАковичь и своєю бра- 
тьєю... познали то ижь суть прода(л)... свою половину 
дЬдьниньї (Галич, 1409 Р 74); А сє А па(н) миха(л) бучацє- 
кии... свЬдьчю то... ижє... тучнА(к) ива(н) ис панєю росо- 
вою ис марєгорЬтою... познали пєредь нами... ижє сА за- 
мЬнили сели (Галич, 1418 Р 88—89); 

(що) признатися, зізнатися (в чому), визнати (що) (4): 
жалова(л) ди(к) (!) на '0^а(л)ка и(ж) у є(г) домоу у вечєрА 
стало свада прїшє(д)ши фа(л)ко и загасиль свєчю а в томь 
то загашеній дика (!) нє вєда(л) кто оуранїль'0'а(л)ко по¬ 
знак) ижє свєчи погаси(л) а вражєнїя запрє(л) (XV ст. 
ВС 27); А потомь ся о томь з Нисаномь Симьшиничомь 
зьедналь и, пришодши передь нась, устне позналь, ижь 
его тими золотими клепаль (Краків, 1489 РИБ 431). 

3. (без додатка) (зібрати відомості про що) розвідати 
(1): а та(м) коли боудєтє презь ясное досветьчЬньє позна(и)- 
тє єстли мистрь подлоугь свои(х) листовь вась за срЬд- 
ники єднаньє покоя боудєть хотЬти мЬти (Брест Куяв- 
ський, 1447— 1492 ЛКБВ). 

4. (що) (прийти до висновку) переконатися (в чому) (1): 
а ми... позвавши ижь прере(ч)кьіи стєфань воєвода помочи 

и ради напротиву намь и коруни нашєи нє чиниль... 
яко жь доводливо того сА намь посли своими справлАль... 
про то жь... о(т)пущаєми ему все (Ланчиця, 1433 Р 121); 
познати по соби (що) (1) усвідомити собі: и 

я, познав по соби, ижє с тое рани маю пойти перед Бог, 
записую Пресвятой Божей Матери... Марков Ставь (б. 
м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. позиаль, позна(л) (XV ст. 

БС 18 зв., 19, 27; 1489 РИБ 431); 3 ос. мн. позиали (1409 
Р 74; 1418 Р 89; 1489 РИБ 431); майб. З ос. одн. познаєть 
1 (1435 Сові. II, 692); имє(т) познати 1 (1449 Сові. її, 743); 
З ос. мн. имоут, иму(т) познати (1452 Сові. її, 759; 1458 
БО її, 262); нак. сп. 2 ос. мн. позна(и)тє (1447—1492 
ЛКББ); дієприсл. перед, познавши 1 (1433 Р 121); познав 
1 (XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 27). 
Див. ще *ВЬІЗНАБАТИ, *ВЬІЗНАТИ 1, «ПОЗНАВАТИ, 

♦ПОЗНАТИ СА, «ПРИЗНАТИ, *ОУЗНАВАТИ, *ОУЗНА- 
ТИ. 

* ПОЗНАТИ СА дієсл. док. (1) (кому у чому) зізнатися, 
признатися: Иди(к) жалова(л) колї спа(л) на (до)розє 
прїшо(д) ^а(л)ко и оузАль емоу мє(ч) и тобольї а оу тобо- 
лє(х) три ско(т)ца гро(ш)и и вєрноу(л) емоу за сА ме(ч) 
и тоболи а гро(ш)и нє вєрноу(л) а оу тьі(х) сА гро(ш)хь 
позна(л) єм(оу) (XV ст. БС 26 зв.— 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. са ... позна(л) (XV ст. БС 27). 
Див. ще «ПОЗНАТИ 2. 
*П030ВНЬ1И прикм. (1) <^> щ н е т г* позовний 

див. ЛИСТЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. позовний (XV ст. БС 14). 
ПОЗОВЬ ч. (10) (виклик до суду) позов (7): а нє боудоуть 

ли тьщ кмєти виноватьі виньї па(н)скоє тогдьі прїказоуємьі 
аби нєбили габани тимь позовомь (XVст. БС 14); позови 
чинити (на кого) (1) подавати в суд: тЬ(ж) которьі(и) 
соу(д)я... хотАчикого оутєгать нє имаючи на нихь жалоби 
ни одноє ани виньї разьмовитоє позови на нє(г) чинА(т) а 
хотАчи на ни(х) нєшто видрать (XV ст. ВС 15 зв. —16); 
исправлАти позовь (2) див. «ИСПРАВЛЯТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. позовь (XV ст. БС 14); знах. одн. по¬ 

зовь (XV ст. 6, 15 зв.); ор. одн. позовомь, позовомь (XV ст. 
БС 14); род. мн. позововь 1 (XV ст. БС 13 зв.); ! позовово 
1 (XV ст. БС 13 зв.); знах. мн. позови (XV ст. БС 15 зв.): 
міси. мн. оу позовє(х) (XV ст. БС 14). 

^ПОЗР'ВТИ дієсл. док. (7) (цсл. позьрЬти) (на що) гляну¬ 

ти, поглянути, зглянути: А па(н) птрь влодковичь... свЬдчю 
тим то листомь ка ж дому... кто на тоть листь позрить... 

(Галич, 1404 Р 67—68); мьі Стєфань воєвода... вьізна- 
вамьі... каждомоу... кто коли на тоть нашь верни листь по¬ 
зрить... ажє мьі и слюбоуємь... королеві полскомоу... абьі- 
хомь мьі их милости верни... бьіли (Сучава, 1468 БО її, 
301). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. позрить 4 (1404 Р 67; 1412 Р 

81; 1424 Р 106; 1468 БО її, ЗОЇ); позри(т) 2 (1409 Р 74; 
1418 Р 89); позрить 1 (1421 Р 92). 
Див. ще ♦ВЗОЗР'ВТИ, ♦ВОЗР'ВТИ, «ОУЗР'ВТИ. 
ПОЗЬДОРОВЄНЬЄ с. (1) (стп. рогс1го\Лепіе) поздоров¬ 

лення, вітання: Пєрьвєй поклонь а позьдоровєньє (Троки, 
1494 БО її, 386). 
ФОРМИ: наз. одн. позьдоровєньє (1494 БО II, 386). 
ПОЗЬІВАТИ, ПОЗЬІВАТЬ дієсл. недок. (22) 1. (кого о 

що) подавати позов, судову скаргу (на кого), позивати 
(кого за що) (11): а боудє(т) ли то(т) пань виновать и кмєти 
єго тогдм то(т) слоужєбникь имєє(т) каж(д)ого кмєтА... 
вала(т) (!) тимь урАдомь хто кого позиваєть а о што пози- 
ваєть (XV ст. БС 14). 

2. (кого, кого о що, за що) викликати до суду (11): 
штоби... соу(д)я оу своємь соудє мєль оуставнаго слоу- 
жєбнїка чєрєсь которо(г) имєть позивати (XV ст. БС 15 зв.). 
ФОРМИ: інф. позивати 1 (XV ст. БС 6); позивать І 

(XV ст. БС !5 зв.); теп. З ос. одн. позиваєть (XV ст. ВС 6 
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зв., 7, 14, 17 зв.); З ос. мн. позивають 6 (XV ст. ВС 6, 12, 14 
зв., 32 зв.; СЯ 40 зв.); позьіваю(т) 2 (XV ст. ВС 5 зв., 26); 
1 по(зьі) І (XV ст. ВС 14 зв.); перф. З ос. мн. позивали 
(XV ст. ВС 15); майб. З ос. одн. има(т) позива(т) І (XV ст. 
ВС 6); имєєть позивать 1 (XV ст. ВС 13 зв.); имєть позивати 
1 (XV ст. ВС 15 зв.); баж. -ум. сп. З ос. мн. аби... позивали 
(XV ст. ВС 16); майб. пас. З ос. мн. позивани боудоуть 
(XV ст. ВС 15). 
Див. ще ВЬІЗВАТИ, ЗАЗВАТЬ, ЗАЗЬІВАТЇ, ЗВАТИ З, 

ПОЗВАТИ. 
*ПОЗЬІВАТИ СА дієсл, недок. (1) (до кого) звертатися 

із скаргою: и водьі(н)ски(и) в то(м) вспє(р)сА, а рєкучьі 
ижє оди(н) с тьі(х) свЬтко(в) нєприсАгь, и поча(л)сА пози¬ 
вали) до на(с) (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: інф. С/л позмва(ти) (1495 ВМЗД). 
Див. ще *ПОЗВАТИ СА. 
ПОЗЬІВАТЬ див. ПОЗЬІВАТИ 
*П03ЬІЧАТИ дієсл. недок. (5) (стп. рогусгас) (чого, 

що, для кого, кому) позичати: а игрь т£(х) позичаємь 
длА крото0и(л)я (XV ст. ВС ЗО зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. позичає(т) (XV ст. ВС 6 зв., 22); 

1 ос. мн. позичаємь (XV ст. ВС ЗО зв.); З ос, мн. пози- 
чаю(т) (XV ст. ВС 27 зв.); перф. З ос. одн. ч. познча(л) 
(XV ст. ВС 18). 
Див. ще *П03ЬІЧИТИ. 
ПОЗЬІЧЄНЇЄ с. (3) (стп. рогусгепіе) І. (дія) позичення 

(2): о позьічєньи конА хто позичить (XV ст. ВС 1). 
2. позичений предмет, позика (1): позьічаю(т) такьімь 

дєтємь прї оіш и мтри то позьічєнїє изгїноуло (XV ст. ВС 
27 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. позичєнїє (XV ст. ВС 27 зв.); місц. 

одн. о позичєиьи 1 (XV ст. ВС 7); о позичєнїи 1 (XV ст. 
ВС 23 зв.). 
Див. ще *П03ЬІЧЬЄ. 
Пор. *ПОЗЬІЧИТИ. 
*ПОЗЬ1ЧЄНЬЄ див. ПОЗЬІЧЄНЇЄ. 
*П03ЬІЧИТИ дієсл. док. (13) (стп. рогусгус) 1. (чого, 

кого, що кому) позичити (12): Влодисла(в) бжєю мл(с)то 
(так.— Прим, вид.) кроль польски... чинимо то свЬдо(м)... 

ожє пано пєтр воєво(д) молдавь... пожичило на(м) Д ти- 
сАчЬ (так.— Прим, вид.) рубли фрАжьского сєрєбра 
(Луцьк, 1388 Р 36—37); а тєжь штожь мои отець, пєтрь 
воєвода, познчи(л) пЬнАзи моєму милому г(с)дрю, кролю 
пол(с)кому, а тьіхь сА о(т)ступлю (Берестя, 1400 Сой. її, 
619); Ми володиславь бжієи мл(с)ти король польскни... 
знаємь то... ажє єсмн дольжни одину тьісАчю рублєвь 
фрАзьско(г) сєрєбра... алєксандру воєво(д)... что бьши 
на(м) позичили предкове и(х) (б. м. н., 1411 Р 76—77). 

2. (що від кого) дати, надати (кому що) (1): єсть болєи 
пановь штожь имєють права нємєцькая оу свои(х) сєлєхь 
о(т) на(с) позьічєни алюбо о(т) наши(х) прє(д)ковь а онї 
о(т)поущають нємєцькоє право а вєдоутсА по(д)лоугь 
по(л)скаго права (XV ст. ВС 26). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. позичиль 5 (1400 Сові. II, 619; 

XV ст. ВС 22, 23 зв., 31); рогусгії, пожичило 2 (1388 ЕРІ 
103; 1388 Р 37); пперф. З ос. мн. били... позичили (1411 Р 
76); майб. З ос. одн. позичить І (XV ст. ВС 7); ! позиа І 
(XV ст. ВС 6 зв.); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. Ьу рогусгії 
(1388 ЕРІ 106); дієприкм. пас. мин. знах. мн, позичєии 
(XV ст. ВС 26); род. мн. рогусгопуеїі (1388 ЕРІ 107). 
Див. ще *П03ЬІЧАТИ. 
*П03ЬІЧЬЄс. (1) позичений предмет, позика: а бддє(т) 

ли жалоба очи на очи о пєнєзи о познчьє алюбо в нєкото- 
ро(и) речи запїсани а бддє(т) ли виновати(и) позва(н) 
пєрви(и) дроу(г)и трєти(и) на ро(к) а нє станєть тогдьі 
сказоуємн то(т) которьщ пєнєзи позьіча(л) алюбо тори(и) (!) 
рєчи записаньї по трє(т)ємь рокоу имаєть моць продати 
(XV ст. ВС 17 зв.— 18). 
ФОРМИ: знах. одн. позичьє (XV ст. ВС 18). 

Див. ще ПОЗЬІЧЄНЇЄ 2. 
! ПОИЗВОЛ'ЙНЬЄМЬ (ПРОИЗВОЛ'ЬНЬЄМ'Ь) див, 

ПРОИЗВОЛЄНЇЄ. 
*ПОИМАНЬЄ с. (1) полон: а Бори(с) в то(т) ча(с) на 

мо(с)квє бьі(л) в по(и)маньи (Вільна, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: місц. одн. в по(и)маньи (1495 ВМБС). 
Пор. *ПОИМАТИ. 

*ПОИМАТИ дієсл. док. (1) спіймати; взяти в полон: 
и листь єсми на то г(с)дра королА... мЬль але ми на моск- 
вьвзА(т) коли бьі(л) єсми по(и)мань (Вільна, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: перф. пас. 1 ос. одн. ч. бн(л) єсми по(и)мань 

(1495 ВМБС). 

*ПОИСКАТИ дієсл. док. (1) (що) (судовим шляхом) 
добитися (чого): какжє тот Єго Милости боАрин Роман 
о тьіи п'ЬнАзи мАл со мною право п'Ьрєд нам'Ьстни- 

1 комь... и тоую тридцат коп грошей широких правом по- 
искал (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. поискал (1492 АЗ III, 23). 
Див. ще ИСКАТИ 2, *ПОДИСКИВАТИ, ПОИСКИВАТИ. 
ПОИСКИВАТИ дієсл. недок. (3) (чого під ким) (судовим 

шляхом) добиватися (чого): а мьі... в тьіє зємли ничим сА 
нє маємь оуступати ани того под єго милостью... поискива- 
ти (Ставків, 1491 45 І, 97); Волєн кн<А)зь Михайло на 
тьіх селищах люди садити... а нам оужє самьім... нєнадо- 
бє... того.;, под кн(А)зєм Михайлом поискивати (Креме¬ 
нець, 1497 АЗ І, 112). 
ФОРМИ: інф. поискивати (1491 АЗ І, 97; 1492 АЗ III. 

24; 1497 .45 І, 112). 
Див. ще *ИСКАТИ 2, *ПОДИСКИВАТИ, *ПОИСКАТИ 
ПОИТИ1, ПОЇТИ, ПОИТЇ дієсл. док. (64) 1. (піти або 

поїхати) відправитися (18): а коли которьш торговець 
поидєть торговать ис торунА через бєрєстиє до лучьска 
без пєчали будтє (б. м. н., 1341 Р 2); а львовчАне што 
ймуть поити до брайлово, по рьібьі, на крайнєє мьіто... 
тамь ймуть дати, оть гривну по польвтора гроша (Сучава, 
1408 Сові. II, 632); коли пак стала валка оу зємли и они 
пошли под лєс к Ступну (Ступно, 1444 4 5 І, 42); а коли 
наза(д) оусхочє(т) поити до зємли мо(л)давскоєи имає(т) 
поити доброволнє (Снятин, 1454 Р 163); и дали єсми ива(н)- 
кови и братїамь єго ка(к) є(ст) право... аби пошо(л) ива(н) 

са(м) сь КД присЬжници и щоби присЬгну(л)... ажє ива(н) 
ись своими братїами соу(т) оунукн ку(п)чичєвн (Васлуй, 
1474 РГС); какь того слоугоу моєго жалованьє своє мне 
вчинивши сь симь посломь котори(и) жє к вамь пошоль 
в себе єго нєоставивь слово моє почастоваль отьпоустишь 
ли праваго бра(ц)ства приА(з)нь то боудєть (б. м. н., 
1484 ЯМ)\ 

(у переносному вживанні) піти, відправитися на той світ, 

померти (1): Се азь... кнзь ан(д)рє(и) владимирови(ч) по- 
мьіслиль єсмь и на(м) тамо поити гдє оци и братїа нашА 
(Київ, 1446 Р 152); 
поити кь б о г у (1) піти, відправитися на той світ, 

померти: Сє азь... кнзь ан(д)рє(и) владимирови(ч)... покло¬ 
ни хом сА оца своє(г) гробоу... и размьісли(х) на своє(м) 
ср(д)ци Колико то гробовь а вси тьіи жили на сємь свЬтЬ 
а пошли вси кь бо у (Київ, 1446 Р 152); пєрєдь бога 
поити (1), поити перед бог (1) див. БОГЬ1. 

2. (на кого, що) вирушити, піти походом (17): ажє по¬ 
идєть оугорьскьіи король на литву польскомоу королеви 
помагати (б. м. н., 1352 Р 6); І розгіі гаї і об Ногобка, 
ргусЬобіїі Ьуіі к кіески і ВоЬ пазхут .рошоЬІ, роЬіН ісЬ 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ВХХ\7І, 141); а ослоужбоу коли 
на воиноу поити (!) тогдьі А имаю за пана дробьіша застоу- 
пати (Острог, 1458 ОЖДМ)\ Нижьли коли мьі сами где 
своєю головою потягнемь, тогдьі онь сь нами тамь маеть 
поити подле обьічая (Судомир, 1488 РИБ 424); А пак коли 
оусхочєт... Владислав, крал оугрьскїи... и... Ян Олбрахть, 
крол полскїи... и... поидоут... на тоурєцкого чьсарЬ... 
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и тогдьі... Владислав крал оугрьскїи... имал бьі пройти 
чєрєс Басарабскоую землю (Гирлов, 1449 ЕЮ II, 423). 

3. (звідки) (про право виходу селян, вільно покинути се¬ 
ло) вийти (5): а нєзасєдельїй, коли оусхотя(т) о(т) нє(г) 
про(ч) поити, ка(к) в зє(м)ли обьічаи єсть, вьіхо(д) о(т)- 
да(в)ши волно ємоу поити гд'Ь хочє(т) (Луцьк, 1490 Пам.)\ 
мьі своєю ра(до)ю оуставлАємь ижь вєлїє соус'Ьдь поспо¬ 
лито не можє(т) поитї изь одно(г) села да дроугого одно 
оди(н) алюбо два а то с волею па(н)скою (XV ст. ВС 26— 
26 зв.); а которьш люди оусхотАт пойти ис того села за 
кн(А)зА Михайла... тьіи мают пойти доброволно (Острог, 
1488 А5 І, 88); 

(із приміщення) вийти (1): и пошоль сь кл'Ьти вонь пе- 
редь мною (Вільна, 1498 АЛМ 163); 
поити ппочь (2), прочь поити (від кого) 

(2) вийти (звідки), відійти (від кого): а про(ч) и(м) нє(л)зє 
о(т) нє(г) поити (Луцьк, 1490 Пам.)\ и вь тихь листєхь 
стоить, естлибьі онь не хогЬль ему служити, тогдьі ему воль¬ 
но пойти оть него прочь (Вільна, 1498 АЛМ 159). 

4. початися, піти (1): а тая зємлА пошла харько(в)ская 
по кодє(н)скоую роудоу за трибЬсовь (б. м. н., бл. 1458 
Р 167). 

5. (про дорогу) повернутися, піти (2): а о(т) тоє дороги 
пошло к тулина(м) о(т) города (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 

6. дістатися, припасти (кому); прийти в користь (чию) 

(1): Се же придаль юрьиї болковичь... к цркви стму ни- 
кол-Ь землю пашную... и клЬтку торговую што поїти лада¬ 

ну и темьяну к цр(к)ви (б. м. н., бл. 1350 Р 8). 
7. (війти у звичай) повестися, бути (І): А мьіта не при- 

мшнлАти но какь из в-Ька пошло (б. м. н., 1366 Р 14). 
8. (за кого) вийти заміж (1): и какь за него вжо пошод- 

шьі и тую д,Вл(ь)ницу первого мужа своего держала у 
в-Ьни своемь (Троки, 1494 РИБ 560); 
замоужь поити (3), пойти замужь (2) 

див. ЗАМОУЖЬ; 
О на д'Ь(л) поити (1) див. Д'ВЛЬ1; назад 

поити (1)' див. НАЗАД; оу право поити (1) 
див. ПРАВО1; во следь поити (1) див. ’^СЛ'ВДЬ І. 
ФОРМИ: інф. поити, пойти, поїти, поитї 20 (1350 Р 8; 

1352 Р 6; 1366 Р 14; 1446 Р 152; 1448 Сові. її, 734; 1454 Р 
163; 1488 РИБ 424; 1490 Пам.; XV ст. ВС 39; 1498 АЛМ 
159 і т. ін.); поит(...) 1 (1470 0/Я«А» 523); ! пооити 1 (1458 
ОЖДМ); перф. З ос. одн. ч. пошоль (1484 ЯМ: 1498 АЛМ 
163); 3 ос. одн. ж. пошла (бл. 1458 Р 167; 1494 РИБ 560); 
З ос. одн. с. пошло (1366 Р 14; бл. 1458 Р 167); 3 ос. мн. 
пошли, Р052ІІ (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140, 141; 1444 АЗ 
1, 42; XV ст. ВС 22 зв.; 1446 Р 154); майб. 1 ос. одн. маю 
пойти (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27); 3 ос. одн. поидєть 7 (1341 
Р 2; 1352 Р 6; 1366 Р 14); пойдет 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 
28); поидє(т) З (XV ст. ВС 18 зв.; СЯ 43; 1447 Сові. II, 289); 
поидЬть 1 (XV ст. ВС 31 зв.); поидєть 1 (1435 Р 134); 3 ос. 
мн. поидоуть, пойдоуть, по йдуть 6 (1352 Р 6; 1366 Р 14; 
XV ст, СЯ 40 зв., 41); поидоут 1 (1499 ВО II, 423); ймуть 
поити 1 (1408 Сові. II, 632); имоуть поити 1 (1434 Сові. II, 
669); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. щобьі (аби) пошо(л) 2 (1435 
Сові. II, 692; 1474 РГС)\ абьі пошє(л) 1 (1456 ЗСФ); 3 ос. 
одн. ж. аби... пошла (1474 РГС); нак. сп. 2 ос. мн. поидитє 
(1341 Р 2); дієприсл. перед. пошє(д)ши 1 (бл. 1458 Р 168); 
пошодшьі 1 (1494 РИБ 560). 

* ПОИТИ2 дієсл. недок. (1) (кого) поїти, напувати: и 
дворанинь вашей милости перед нами то князю /пихайлу 
говорили и тьімь земяномь, абьі ... в тгпьілехь зверинь- 
шхь по волнину стад и черед не поили (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20—21). 
ФОРМИ: баж. -ум. сп. З ос. мн. абьі... поили (1475—1480 

АрхЮЗР 8/1^ 21). 
ПОИТЇ див. ПОИТИ1. 
ПОИХАТИ див. ПОЄХАТИ. 
ПОЇТИ див. ПОИТИ і. 

^ПОКАЗАТИ дієсл. док. (1) (що) показати: ино там 
полА розьробила пани нацоваА... показала то ново розроб¬ 
лено (Лукониця, 1478 АЗ III, 17), 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. показала (1478 АЗ III, 17). 
Див. ще ВКАЗОВАТИ, *ВКАЗЬІВАТИ, *ОКАЗАТИ, *ПО- 

КАЗОВАТИ, О УКАЗАТИ 1, * ОУКАЗАТИ ОК. 
ПОКАЗНИТИ дієсл. док. (2) (кого) покарати: а кто бьі сЬ 

покоуси(л).., да оусхочє(т) сєго нашє(г) даанїа... прєстапи- 
ти (!)... то(т) є(ст) на(м) противни(к)... и мьі сам(и) того 
истинно(г) хочє(м) показнити {Сучава, 1453 ПГОВ); за 
тоє... о(т)ложили єсми дє(н)... аже они имаю(т)... на то 
ст(о)аати... яко бьіхо(м) могли зльї люде показнити, а 
правьі(м) покои оучинити (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 
ФОРМИ: інф. показнити (1457 Сові. II, 809); майб. 1 

ос. мн. хочє(м) показнити (1453 ПГОВ). 
Див. ще КАЗНИТИ, *КАЗНИТИ СЯ, *СКАЗНИТИ. 

*ОУКАЗНИТИ СА. 
*ПОКАЗОВАТИ дієсл. недок. (1) (що перед ким) пока¬ 

зувати, пред’являти: и отець нашь, король его милость. 
казаль имь тьіе земли ихь зася пооддавати и на то передь 
намьі льість... короля... показовальї (Мозир, 1498 ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. показовальї (1498 ГВКЛ 22). 
Див. ще ВКАЗОВАТИ, *ВКАЗЬІВАТИ, *ОКАЗАТИ, 

*ПОКАЗАТИ, ОУКАЗАТИ 1, *ОУКАЗАТИ С'й. 
ПОКИ спол. (5) (приєднує підрядні часові речення) 

поки, доки (у постпозиції) (4) (Із співвідносним словом у 
головному реченні) (3): а г(о)сп(о)д(а)рь нашь король 
его м(и)л(о)сть писал до пана старости и до нас, штобьі 
сА тою д'Ьлницєю брата нашого кн(А)зА Солтана не дєли- 
ли до того часоу, поки аж б(о)гь дасть корол его м(и>- 
л(о)сть боудєть оу кн(А)зств^ литовском (Луцьк, 1475 
АЗ І, 70); и тая Танка мешкала на той дЬльницьі мужа 
своего... до тьіхь часовь, поки пошла замужь (Троки. 
1494 РИБ 560); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (1): То они 
брали поки не продано бьіло (б. м. н., 1494—1495 АЛРГ 
59); 

(у препозиції, із співвідносним словом у головному речен¬ 
ні) (1): а поки они кн(А)зю Олександроу п'ЬнАзи отложат, 
потул ему тоє им'Ьнє... держати (Луцьк, 1491 АЗ І, 94). 
Див. ще ПОКОВА, ПОКОЛИ. 
* ПО КИНУТИ дієсл. док. (2) (що) (віддалитися, відій¬ 

ти від чого) покинути: к тому село нашое Теремьное... 
почонь оть того копьца... до перереского гостинца сь Луц- 
ка до Ольїки, а покинувьши гостинець Ольїшский вь пра¬ 
во... поехати... до Колковь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. покинувьши (1322 АрхЮЗР 

1 /VI, 2). 
*ПОКЛАДАТИ дієсл. недок. і док. (6) 1. док. (що перед 

ким) (подати, пред'явити) покласти (4): и покладаль передь 
намьі льість... Великого князя Швндрьігайла, которьімь 
пьішеть, абьісмо крьівду его зь земяньї Браславскими... 
разсудьільї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); Бьтль намь чо- 
ломь... Федорь Бльїщановичь... и покладаль передь нами 
льість... короля... штожь пань Мартьшь Гаштолтовичь 
поодньїмаль бьіль у ньіхь земли отчизньїе (Мозир, 1498 
ГВКЛ 22). 

2. недок. (чого) (встановлювати) накладати (що) (1): 
ОурА(д)нїци соу(д)и коморникьі о жало (б) мальі(х) кото- 
рьіхь то поклодаємь (!) о(т) трицати гнївєнь (!) ажь нїже 
не (имє)ють вЬньци бра(т) памє(т)но(г) одна два гро(ш) 
(XV ст. СЯ 43—43 зв.). 

3. недок. (що) (по скільки) (виходячи з розрахунку) раху¬ 
вати, класти (1): Сє я Банко СкєрдЬєвич... вьізнаваю, иж 
я... кн(А)зю Семену Василєвичу... продал єсми... дЬдину 
свою... за тисА(ч) коп широких грошей ческоє монєтьі, 
покладаючи в копу по шєстьдєсАт грошей (Володимир. 
1470 АЗ І, 65). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. ! поклодаємь (XV ст. СЯ 43); 

перф. З ос. одн. ч. покладаль (1430 ГВКЛ 7; 1498 АрхЮЗР 
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1/УІ, 1; ГВКЛ 22); дієприсл. одноч. покладаючи (1470 АЗ 
І, 65). 
Див. ще КЛАСТИ 1. 
ПОКЛАНАНИЄ с. (І) (форма шанобливого привітання) 

поклін: Влодиславу бєєю мл(с)тию кролю польскому... 
оусєсерд(є)ч(н)є по клан А ниє о(т) пєтра воєво(д) молдавь- 
ского (Сучава, 1388 З Б 678). 
ФОРМИ: паз. одн. покланьииє (1388 Зі 678). 
Див. ще ПОКЛОНЄНЇЄ, ПОКЛОНЬ 1. 
Пор. ПОКЛОНИТИ СЯ. 
*ПОКЛАСТИ дієсл. док. (1) (що на що) накласти, наванта¬ 

жити: гдє коли иму(т) покласти на тьі(х) три вози или рьі- 
боу или соли... вєздє по оуси(х) м'Ьста(х) с тими три возьі 
прЬи(т)и слобо(д)но (Сучава, 1453 ПГОВ). 
ФОРМИ: майб, 3 ос. мн. иму(т) покласти (1453 ПГОВ). 
Див. ще КЛАСТИ 2. 
*ПОКЛ гіСАРЬ ч. (1) (цсл. поклисарь, ер. алокріайрю£) 

посланець, легат: И по сєм да знат ваша милость за работоу 
що стє поустили кь нам поклисари, братию вашоу жоупа- 
на кашпара и жоупана Михал'Ь, а мьі вьсємоу добр'Ь оура- 
зоумєхмо, вьсє по дробноу (Дольний Торг, 1475 ВБ її, 
336). 
ФОРМИ: знах. мн. поклисари (1475 ВБ II, 336). 
!ПОКЛОДАЄМЬ (ПОКЛАДАЄМ Т>) див. ^ПОКЛАДАТИ. 
ПОКЛОНЄНЇЄ с. (2) (форма шанобливого привітання) 

поклін (і) : От пана Киракола, вистьрника и мьітника, и 
от пана Боучоума... пишем... любовно поклонєнїє бра- 
тиАм нашим, паноу бирьоу и паноу митникоу от Брашє- 
ва (Сучава, 1480—1484 ВБ П, 369); 

н ї с к о є поклонєнїє (1) див. *НЇСКИИ. 
ФОРМИ: наз. одн. поклоиєнїє (1434 Сові. її, 675); знах. 

одн. поклонєнїє (1480—1484 ВО II, 369). 
Див. ще ПОКЛАНАНИЄ, ПОКЛОНЬ 1. 
Пор. ПОКЛОНИТИ СЯ. 
ПОКЛОНИТИ СЯ, ПОКЛОНИТИ СЄ дієсл. док. (6) 

(кому) (висловити, виявити шану) поклонитися (4): 
мл(с)тивє пристоу(пи)ли єсмьі и поклонили сА єсми яко 
г(сд)ноу нашємоу... и хочє(м) ємоу в'Ьрно служїти (Бир- 
лад, 1435 Сові. її, 679); Г(с)дрь нашь Стєфань воєвода... 
вєли(т) вашо(и) мл(сти) поклонитися яко брату и доброму 
своєму прьіятєлю (Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.); Пє(р)во 

поклонитисє о(т) г(д)на воєводьі великому кнзю алєкса(н)- 
дру (б. м. н., 1496 ПСВВ 192); 

(чому) (з особливою шаною схилити голову перед чим) 

схилитися, поклонитися (2): Сє азь... кнзь ан(д)рє(и) вла- 

димирови(ч) приїз^иль єсмь вь кїєвь сь своєю жєною и 

бьіли єсмо вь^домоу прч(с)тьіА и поклонили сА єсмьі пр(с)- 

томоу образоу єА... и по клони хом сА оца своє(г) гробоу 
(Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: інф. поклонитисє 2 (1492—1493 ПВФЧ; 1496 

ПСВВ 192); поклонитися 1 (1493 ПОСВВ 151 зв.); аор. 
1 ос. мн. поклонихом сь (1446 Р 154); перф. І ос. мн. по¬ 
клонились єсмьі 1 (1446 Р 154); поклонили сь єсми 1 (1435 
Сові. її, 679). 

ПОКЛОНЬ ч. (9) 1. (форма шанобливого привітання) 
поклін (6): Оть господина Стєфана воєводьі на пєрво по- 
клонь (б. м. н., 1481 ВБ її, 364); Казимироу братоу оть 
му(р)тазьі цара поклонь рєкьши слово то єсть (1484 ЯМ); 
напєрьвєй поклонь (1496 ВБ її, 407). 

2. (лише в множині) данина, яку складали феодально 
залежні селяни як доказ пошани (3): Я кн(А)зь Юри Ва- 
силєвич Жаславский вьізнаваю... ижєт продал єсми пану 
Сємєноу Олизаровичоу имєнє... и со всими данми: из да- 
рьі, ис поклоньї, ис чинши какжє ис стародавна бьівало с 

того имєнА (Берестя, 1466 А5 І, 62); а тїА цркви и попи 
оуси да прислоухаю(т) к нашїи єпископїи о(т) радо(в)- 

цє(х) из данєю из поклони и сь вьеЬми винами (Сучава, 1490 
БС 148). 
ФОРМИ: наз. одн. поклонь (1481 ВБ II, 364; 1484 ЯМ; 

1494 ВБ її, 386; 1496 ВБ її, 407); ор. мн. поклони 2 (1490 
БС 148); поклоньї 1 (1466 АЗ І, 62). 
Див. ще ПОКЛАНАНИЄ, ПОКЛОНЄНЇЄ. 
ІПОКОВ (ОКОП) (1): А хотарь томоу... сєлоу... до 

солонєц'Ь о^тол'Ь потоко(м) до ставь вь поко(в) (!) та на 
сто(л)поу (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
Див. *ОКОПЬ. 
ПОКОВА спол. (І) (приєднує підрядне часове речення — 

в інтерпозицй, без співвідносного слова у головному реченні) 
поки, доки: А пак кто боудєт єпископь оу нашєи... митро¬ 
полій... а они, покова боудємо мьі от бога живи, а они да 
имают нам слоужити (Сучава, 1488 ВБ І, 356). 
Див. ще ПОКИ, ПОКОЛИ 2. 
ПО КОИ, ПОКОУИ ч. (26) 1. (відсутність тривоги, 

хвилювань, стан душевної рівноваги) спокій (6): тогдьі они 
пришєдши вшитци... за иньгЬ молвили абьі в добромь по- 
кои в(ж)ити гВхь вжковь (!) пану вАтславу (Львів, 1370 Р 
18); а нє лишайте имь кривдьі бьіти ни о(т) кого, щобьі намь 
болшє нєжаловали, за нужє мьі знаюмь ваша голова, а 
бьі намь по кой бьіль (Устя Башія, 1435 Сові. її, 678); 
и что-бьі и ньін'Ь вашимь оп'Ьканемь та богомолья стояла 
с покоемь (Холм, 1440 АрхЮЗР І/УЇ, 5); коу в'Ьчнои р'Ьчи и 
памьАти гдьі(ж) покоА и сладкость, ижь є(ст) на(д) вшьітки 
смьісльї, жадни сьА нєо(т)хилоАє(т) (Хотин, 1448 Сові. II, 

737); Коли хто коупїть дєди(ч)ство а то держіть г л'Ьта 
и три мєсАци со покоємь ... а коли(ж) нєкоторьш прїє- 
ТЄЛЬ... ПО ТЬі(х) трє(х) Л'ЬТ'Ь(х)... хотєль бьі вьїкоупить 
тогдьі мьі право оуставлАємь (XV ст. ВС 34 зв.—35); 
дати покой (2) див. ДАТИ. 
2. (відсутність війни) мир (7): а особно ижє мьі доброую 

(з)авждьі м'Ьли єсмо... волю тако яко коро(л) хрєстья(н)- 
скии коу покоєви... вароуючисА розлиянья (к)рови 
хрєстьяньскои (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
а с тєго в'Ьра наша... и покой стокмлєнїи жадньїм обичаєм 
аби нє бил зламан (Гирлов, 1499 ВБ II, 424); 
покой оучинити (1), (о у ч и н и т и) покой 

(1) , покой оудилати (1) забезпечити мир: а... 
коро(л) Казими(р)... имає(т)... на(с) ... оборонити и опасти 
и ми(р) и покой оудилати о(т) нашихь нєприАтєлєвь 
(Серет, 1453 Сові. ЇЇ, 766); они имаю(т)... на то стояти... 
яко бьіхо(м) могли зльї люде показнити, а правьі(м) покой 
оучинити (Сучава, 1457 Сові. ЇЇ, 809); єднаньє по- 
к о я (6) див. ЄДНАНЬЄ 2; и м Ь т и покой (покоуи) 
(2) див. ИМ^ТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. покой 2 (1435 Сові. її, 678; 1499 ВБ 

її, 424); покоуи 1 (1499 ВБ її, 419); род. одн. покоя, покоь 
(1447—1492 ЛКБВ; 1448 Сові. II, 737; 1457 Сові. II, 810); 
дав. одн. покоєви (1447—1492 ЛКБВ); знах. одн. покой 7 
(1453 Сові. її, 766; 1457 Сові. її, 809; 1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV, 21; 1485 ВБ II, 372; 1495 АЛМ 84); покоуи 2 (1499 
ВБ її, 419, 420); ор. одн. покоемь, покоемь (1440 АрхЮЗР 
1/УІ, 5; XV ст. ВС 34 зв.); місц. одн. в (оу) покой 2 (1370 
Р 18; XV ст. ВС 35 зв.); оу покоА 1 (!457 Сові. її. 
809). 

*ПОКОИНИКЬ ч. (3) покійник, покійний: Му г 
кпіагіет БглУіігукЬауІош регешігуіа песїюсгет сіеггаі;, 
гапіиг луазга тіїозі; заті ^есіаіеіе, зкоіко ргузіаЬ Бгшіі- 
гукіїауіо... Ьгаіи пазгети рокоупіки \Уеіікоти кпіагіи 
\Уііодуіи... І2Іоті1 (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); 
мьі Стєфань воєвода... чиним знаменито... ожє пришли... 
боургарє Ливовскии, и принесли привилїє... що имают 
от... покоиника Стєфана воєводи (Сучава, 1460 ВБ її, 272). 
ФОРМИ: род. одн. покоиника (1435 Сові. її, 676; 1460 

ВБ її, 272); дав. одн. рокоупіки (1433 ЗНТШ БХХУІ, 
139). 
ПОКОЛЄ див. ПОКОЛИ. 



«ПОКОЛЕНЬЕ — 179 — ПОКРОВІ» 

*ПОКОЛЕНЬЕ див. ‘ПОКОЛЕНЕЄ. 
ПОКОЛИ, ПОКОЛ’6, ПО КОЛА, ПОКОЛЄ, РОКОЬІЕ, 

РОКОЬЇЕ спол. (16) (приєднує підрядні речення) 1. (місця) 
(10) доки (у постпозиції, без співвідносного слова у голов¬ 
ному реченні) (8): а и єщє даль єсмь єму ловища оуюноваА 
ото изьбищьного пєрєвоза... поколА сємьюново держить 
поколА дунино держить до бєрєгь дн'Ьстра (Казимир, п. 
1349 Р 3—4); тогдьі... оправили есмьі кундра(т) оу той гра- 
ници поколА ему кнізь лєвь оу'Ьхаль (Галич, 1401 Р 66); 
а хотар т£мь селамь покол'Ь имь оучинил хотарь пань 
шандришорь (Сучава, 1419 ОЩ«А» 444); записали єсмо... 
сєножать и лань свАтому Йвану церькви... покол'Ь пань 
Сєнько Сєновьскьій... тую зємьлю розь^халь (Городок, 
1443 Р 145); 

(у препозиції, із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (2): А покоііе іЬу іїю Ьгапісгі ро іоііе ішуеі рап 
Мігоз1а\у і зіісі ргіішаіЬу і обЬопКЬу, ро коїіе іеши іоіЬ 
ШОІС2ІС2 аушіі 2 зіагіту Іибту, ро Іоііе рапа Мігозїаиюию 
V \уіку (Галич, 1413 ОБ 48). 

2. (часові) (6) поки, доки (у препозиції, без співвіднос¬ 
ного слова у головному реченні) (4): покол'Ь боудєт свАтое 
м^сто сїє, да от нас боудєт(ь) тоє произволєнїє (Молда- 
виця, 1462 ЕЮ І, 70); поколи блдєт свАтое м'Ьсто сїє, да 
бьдєт от нас твоє благоє произволєнїє (Путна, 1476 ВИ 
І 217); 

(у постпозиції, без співвідносного слова у головному ре¬ 
ченні) (2): тоє щобьі ємоу оури(к) сь вьеЬмь до(ходомь)... 
поколи боудоугь (на)шєи зємли и служити (Сучава, 1429 
Сові, І, 258); Што єси к на(м) всказьіва(л) своими посльї... 
жадаючи на(с) абьі(х)мо боярь твои(х)... оставили при 
твоє(и) дочєри... на ча(с) помєшкати поколе бьі сА опозна- 
ла (б. м. н., 1495 ПЛПС). 
Див. ще ПОКИ, ПОКОВА, ПОКОУДА, ПОКОУЛЬ 1. 
*ПОКОЛгВНЬЄ с. (2) рід, покоління: вло(д)славь... 

кроль полскии... знаменито чинимьі... ижє какь коли 
дьяволомь росьс^вцєю злости неприятєлємь людского по- 
кол'Ьнья зьєднано бьіло ижь... алєксандрь воєвода... на(с) 
розгн^валь (Ланчиця, 1433 Р 120—121); по(д)писана 
бьість сия капли(ца повел£ні)емь.., королевое... Єлиза¬ 
вети іс поколенья дгЬ(са)рьского вноука... цесаря жик- 
гимонта (Краків, 1478 ОБРН 130). 
ФОРМИ: род. одн. покоління 1 (1433 Р 120); поколенья 1 

(1478 ОБРН 130). 
ПОКОЛА див, ПОКОЛИ. 
^ПОКОРА ж. (4) покора, смиренність (1): тако ми бь 

момози (!)... вь всєи покори и почєстьнос(т)и оучинили 
є(с)ми... паноу владиславоу, кролєви... ижє голдь... слоу- 
жбьі... на каждьш ча(с), ховати (Львів, 1436 Сові. її, 
698); 
покороу оудилати(І) визнати васальну залеж¬ 

ність: И... коли... прїєдєт пан наш корол... на имєнованаА 
мистцА... а мьі имаємь до єго милости поєхати... и имаємь 
его милости покороу и голдь оудилати, подлоуг старьіхь 
обьічаєвь (Сучава, 1468 ВГ> її, 302); покороу чини¬ 
ти (1) визнавати васальну залежність: и наипєпвоє слю- 
боуємо... коли на(с) позовє(т)... коро(л) єго мл(с)ть, на 
оурєчєноє мистцє... а мьі на тоть дє(н) и на тоє оурєчєноє 
мистцє имаємь поставити сА... и єго мл(с)ти голдовати и 
покороу чинити по(д)лу(г) обьічаю пєрє(д)ковь наши(х) 
(Хотин, 1455 Сові. її, 774); оучинити покороу 
(і) див, ОУЧИНИТИ І. 
ФОРМИ: знах. одн. покороу (1435 Сові. II, 679; 1455 

Сові. її, 774; 1468 ВИ її, 302); місц. одн. вь покори (1436 
Сові. її, 698). 

* ПО КОРИТИ дієсл. док. (1) (що під що) підкорити (що 

чому): заноужє ваша мл(с)ть знаєте на(с) л'Ьпши колко 
господарьства бьіло грєцкоє и нє одно и сєрбьскоє и бол- 

гарскои... то оужє бгь покориль по(д) поганьство наши(х) 
гріховь дЬлА (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 

ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. покориль (1484—1486 
ГСПТЗ). 

*ПОКОРНЬІИ прикм. (1) (ку чому) васально залежний 
(від чого): мьі Стєфань воєвода... вьізнавамьі... ажє... яко 
соут бьіли и передкове наши ... покорни коу... короунЬ 
полскои, такь и мьі имаємь бьіти (Сучава, 1468 ВО її, ЗОЇ). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. покории (1468 ВВ її, ЗОЇ). 
* ПО КОСИТИ дієсл. док. (2) (кому що) скосити, вико- 

сити: Бартолть жалова(л) на ондрєя и(ж) ємоу сєножать 
покоси(л) (XVст. ВС 31); па(н) ивашко... жаловаль и поз¬ 
вали па(н) татомира балицко(г) ажє... поораль ємоу поле 
и покосиль и доубровьі (Зудечів, 1413 Р 82—83). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. покосиль, покоси(л) (XV ст. 

ВС 31; 1413 Р 83). 
Див. ще КОСИТИ, *К011ІИВАТИ, УКОСИТИ. 
*Р0К0$50\УС2¥ мн. (2) (назва села у Галицькій зем¬ 

лі) Пукосівці: Іебу осгісг їоЬо зіеїа Рокоззохусголу 52ІЇ10 
рапи Мігозіаиш зиюіи и^аіЬпупи ргобаї па уті§ Оіезгко 
Рокоззоичсг у зо зіагету Ііисішу луідууї гешііи зсго ки Ро- 
коззо\УС2от рапи Мігозїа\уи осі Віисіпік Ьгапісга, ро Сі¬ 
рому Гіззок (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: род. РокоззО№С20\у (1413 ОБ 48); дав. Рокоз&о\у- 

сгот (1413 ОБ 48). 
*ПОКОЧИНА ж. (1) рід дорогої тканини: от серпи... 

поАси покочини... щобьі платили... мьіто (Сучава, 1460 
ВП> її, 273). 
ФОРМИ: род. одн. покочини (1460 В Б її, 273). 
* ПОКРАСТИ дієсл. док. (3) (кому що) украсти (2): 

Пєтрь яна на соу(д) прївєдЬ а рєкль ємоу то(т) янь бчольї 
покраль а да своєго домоу прїнесль (XV ст. ВС 19); а при- 
вилїє що има(л) на тє(х) сєла(х) и на озера они ємоу покра¬ 
ди (!) (Сучава, 1459 Сові. 3. 22); 

(дім) обікрасти (1): а привілїє... они ємоу покради, коли 
єм до(м) злод'Ьи покрадили (!) (Сучава, 1459 Сові. 3. 22). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. покраль (XV ст. ВС 19); 

З ос. мн. ! покради 1 (1459 Сові. 3. 22); ! покрадили 1 (1459 
Сові. 3. 22). 
Див. ще *3 А КРАСТИ, *КРАСТИ, *ОУКРАСТИ. 
*ПОКРЄПЛАТИ дієсл. недок. (І) (стп. рокггеріае) 

(чим) підкріпляти, підпирати (документом): а симь нашимь 
листомь потвєржАємь и покрєплАємь и понавлАємь (!)... 
то наше голдованїє и присАгьі... кр'Ьпко... держати (Доль- 
ний Торг, 1411 Сові. її, 638). 
ФОРМИ: теп. І. ос. мн. покрєплАємь (1411 Сові. її, 638). 
Див. ще ^ОУКР'ВПИТИ 1, *ОУКР1їПЛАТИ. 
ПОКРОВА ж. (2) О рокгоша Воїіогосіісгі 

(1) (назва церковного свята, також календарна дата) 
покрова: уо роїпуебуеіок сг\уе(:їіпеу у беп ро здуіеїоуе рок- 
го^у Вогеу ВоЬогосІісгі (Глиняни, 1395 ОБ 166); Покро¬ 
ва Матере Божое (1) (назва церкви на честь 
свята) (І): и мьі... дали есмьі слуз-Ь нашему Б’Ьдуну... цер- 
ковь на имя Покрова (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6). 
ФОРМИ: наз. одн, Покрова (1408 АкЮЗР І, 6); місц. 

одн. ро рокго\уу (1395 ОБ 166). 
Див. ще *ПОКРОВЬ. 
*ПОКРОВЄЦЬ ч. (І) (покривало для церковного посуду 

з причастям) покровець, воздух: сє азь... пань Игнатїє... 
свАтомоу мЬстоу... дали єсмьі... єдинь покровець (Молда- 
виця, 1462 ВГ> її, 70). 
ФОРМИ: знах. одн. покровець (1462 ВИ І, 70). 
*ПОКРОВЬ ч. (3) (назва церковного свята, також ка¬ 

лендарна дата) покрова (1): А рзап и ГурпізгкасЬ лу ріаі- 
піси регеб Рокгодуогп зашу] (!) Оеп (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
^XXVI, 142); 
покровь богородици (2) покрова: а мирь 

о(т) покрова бц'Ь до иванА днє до купаль (б. м. н., 1352 

Р 6); во Лвов'Ь в днь покрова бци (Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: род. одн. покрова (1352 Р 6; 1399 Р 59); ор, одн- 

Рокптош (1433 ЗНТШ ^XXVI, 142). 



ПОКОУДА — 180 — ПОЛАМАТИ 

Див. ще ПОКРОВА. 
ПОКОУДА спол. (17) (приєднує підрядні речення) 

і. (означальні—у постпозиції, без співвідносного слова у 
головному реченні) доки (16): а хотарь да му боудєть по 
старомоу хотару по коуда из віка оживали (Сучава, 1434 
Сові. І, 398); А хотарь томоу... сєлоу да єст(ь) по старомоу 
хотароу... по коуда из в'Ька оживали (Сучава, 1500 ДА 
260). 

2. (приєднує підрядне місця — у препозиції, із спів¬ 
відносним словом у головному реченні) де (1): А пак... крол 
полскїи... тогди имали би перевозити сі... по коуда сі им 
и нам будєт видити маиполипшєи... тоуда перевозити 
сі (Гирлов, 1499 ВВ її, 423). 
Див. ще КОУДА, КОУДЬІ 
ПОКОУИ див. ПОКОИ. 
ПОКОУЛЬ, ПОКУЛ спол. (5) (приєднує підрядні речення) 

I. (місця — у препозиції, із співвідносним словом у голов¬ 
ному реченні) (до того місця) доки (3): а на низ ему покул 
его пол(ь) потул и болот (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/IV, 11); 
а покул той оузлои займєть, потол кн(А)зєм не ловити оу 
том ставоу ани ихь людєм (б. м. н., 1475 АЗ І, 71). 

2. (додаткове — у постпозиції, без співвідносного слова 
у головному реченні) доки (1): тоє сві(т)чили два братє- 
ники васи(л) а гринь покоуль єсть г(с)дрА нашє(г) тоули(н)- 
скоє зємли (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 

3. (підметове — у препозиції, без співвідносного слова у 
головному реченні) доки (1): а покул оусхочєт кн(А)зь 
Семєнь той гребли держати високо, тоє єсть оу его воли 
(б. м. н., 1475 .45 І, 71), 
Див. ще ПОКИ, ПОКОВА, ПОКОЛИ 1, ПО¬ 

КОУДА. 
ПОКУПИТИ дієсл. док. (3) (що) І. купити (1): Нагорка 

а Шьпица поведили передь нами, ижь они тни земли по¬ 
купили и вь книгахь зємьскихь тая речь имь оправена 
(Краків, 1489 РИБ 433). 

2. (стп. рокиріс) (гроші) заплатити судову кару (2): а 
пак ли бьі кото(рьі)и зємлАни(н) противи(л) сА то(му) а 
не хот'Ьль права помочи тогдьі має(т) покупити три гривни 
а покупивши оуждьі права помочи мае(т) (Галич, 1435 
Р 134). 
ФОРМИ: інф. покупити (1435 Р 134); перф. З ос. мн. 

покупили (1489 РИБ 433); дієприсл. перед, покупивши 
(1435 Р 134). 
Див. ще *ЗАКОУПИТИ, КУПИТИ, КОУПОВАТИ. 
*ПОКУСИТИ дієсл. док. (І) наважитися, спробувати 

(зробити що): а кто бьі по куси (л) порушити или вьзАти 
боу(д) о(т) того вьішєписаннаго то, да є(ст) проклАгь о(т) 

га ба (Сучава, 1443 ДГСПМН). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бьі покуси(л) (1443 

ДГСПМН). 
Див. ще *ПЄРЄКОУСИТИ С'Й, *ПОКОУСИТИ СА. 
*ПОКОУСИТИ СА дієсл. док. (36) (стч. рокизіїі зе, 

стп. рокизіс зщ) наважитися, спробувати (зробити що): 
а кто сА покоуси(т) порушити тому да будє(т) сьпорниці 
ппч(с)таа б(д)цА (б, м, н., 1422 ВІР Нр. 35); па(к) кто сі 
покоуси(т) пороушити того... даанїА... таковїи да єсть про- 

клА(т) о(т) га ба (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 
ФОРМИ: інф. сі... покоусити і (І439 Созг. II, 32); сі... 

покоусити(с) 1 (1454 Сові. II, 508); се... покусити 1 (1454 Соз/. 
її, 513); майб. З ос. одн. С/А покоуси(т), са покоусит, сі 
покоуси(т), сі покоусит 21 (\422 ВІД }і§. 35; 1459 ВІД «4» 
514; 1463 Сові. 3. 45; 1467 МіН. Вос. 126; 1471 ВВ І, 159; 
1488 ВВ І, 357; 1490 ВВ І, 421; 1492 ВВ 1,511; 1497 ВВ 
II, 100; 1500 Сові. 5. 231 І т. ін.); сі покоусигь 2 (1443 
ПГСММ; 1489 ВВ І, 378); са покоусить 2 (1478 ВВ І, 222; 
1486 ВС 144); покуси(т) се 1 (1454 Сові. її, 513); покоуси(т) 
сА 1 (1443 Сові. II, 127); имєть са покоусит(и) 1 (1446 
Сові. II, 251); имє(т) сі покоусити 1 (1454 Сові. II, 517); 
сі имєт покоусити 1 (1466 В В І, 96); баж.-ум. сп. З ос. 

одн. ч. би сі покоусил, би сі покоуси(л) (1453 ПГ0В\ 
1487 ВВ І, 311, 313). 
Див. ще *ПЄРЄКОУСИТИ С% "ПОКУСИТИ. 
* ПОКУТЄЄ с. (1) (назва історико-геоерафічної терито¬ 

рії) Покуття: такжє слюбуємь о Коломию и о снАтииь 
и о покутєє, оть нашь г(с)дрь, стєфань, не имаеть ни одно 
слова (!) речи (б. м. н., 1395 Сові. II, 610). 
ФОРМИ: знах. одн. покутєє (1395 Сові. її, 610). 
ініКУтСКЬІ прикм. (4): имають они тако долго дер¬ 

жав)... покутьскую землю... доколА мьг... заплатимьі имь, 
тнхь одину тьісАчю рублеві (б. м. н., 1411 Р77); апокут- 
скаА зємлА какь издавна слушала сь своєю границею из 
віка наша такь и тАгнєть (Ланчиця, 1433 Р 125); а како(ж) 
коли бьі вьішо(л)... какьш ишкодни(к) покутскн до нашєи . 
зємли, а мн што бьіхо(м) и(х) вьідали (Банилів, 1455 Сові. ‘ 
II, 770), 
ФОРМИ: наз. одн. ч. покутскн (1455 Сові. її, 770); паз. 

одн. ж. покутскал (1433 Р 125); знах. одн. ж. покутьскую 
(1411 Р 77). 
Пор. *ПОКУТЄЄ. 
*ПОКУТЬСКИИ див. ПОКУТСКЬІ. 
*ПОКОУШ'ВНЬЄ с. (І) (стч. рокизепі, стп. рокизгепіе) 

спроба: а мн... бьі есмо бьіли хотіли... о(т)сю(л) с короуньї 
нікоторьіи паньї радньїи коу покоушінью таковьі(х) тадьш- 

ковь к ва(м) до кнзьства великого послати (Брест Куявсь- 
кий, 1447—1492 ЛКВВ). 
ФОРМИ: дав. одн. покоушінью (1447—1492 ЛКБВ). 
Пор. *ПОКУСИТИ. 
*ПОЛ див. ПОЛЬ1. 
!ПОЛАТАТИ (ПОМАГАТИ) (1): а коли бьі бьіла оть 

нікоторнхь нашихь непріятелей налога на нашу землю 
Перемне кую, тогдн имаеть слуга нашь Бідунь, на имя 
Есифь, самь своимь животомь полагати (!) (Судомир, 
1408 АкЮЗР І, 6). 
Див. ПОМАГАТИ. 
*ПОЛАГИЧИ мн. (2) (назва села у Галицькій землі): 

А осташко давьідовскии корчакь з липиці спичникь з 
болшєва знаємо чини(м)... ажє кроль... казаль намь розь- 
іхати границю игнатови с кунцірє(м) межи кутищи и ме¬ 
жи полаги(ч) (б. м. н., 1419 Р 90). 
ФОРМИ: дав. полагичо(м) (1419 Р 91); ор. полаги(ч) 

(1419 Р 90). 
^ПОЛАГОДИТИ СА дієсл. док. (1) полагодитися, зла¬ 

годитися: того ради мьі видівшє и(х) доброу(ю) волю и ла- 
годоу прА(д) нами и прА(д) нашими паньї, що сА полагоди¬ 
ли и мьі дали єсми... паноу михоулови писарю тоє вьшіе 
писанноє єло (!) (Нямц, 1443 Сові. II, 120), 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. сл полагодили (1443 Сові. її, 

120). 
*П0ЛАЗНЬІИ прикм. (2) О полазная зємлА 

(2) ділянка землі, яку обробляли наїздом: полазная зєм¬ 
лА коло(д)ная и и (!) з(е)мли тоули(н)скоє колода мєдоу 
полазноє црквноє зємли три вєдра мєдоу (б. м. н., бл. 1458 
Р 167). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. полазная (бл. 1458 Р 167); род. 

одн. ж. полазиоє (бл. 1458 Р 167). 
Див. ще ЗЄМЛА (зємлА подьлазная). 
ПОЛАЗОМЬ присл. (2) Л п о л а з о м ь лазити 

(що) (землю) (2) обробляти землю наїздом: в томь жє при- 
еєлькоу зємлА поустаА Михоно(в)щина полазомь єє ла¬ 
зять а тут жє дроугая зємлА поустаА полазомь жє лазять 
(б. м. н., бл. 1471 ЛДЗ 93 зв.), 

*ПОЛАКОМИТИ СА дієсл. док. (1) (чого) полакомити- 
ся, спокуситися (на що): ащє ли кто,,, полакомитсА до- 
бьіткоу книгьі сєА, и прода(ст) л, да є(ст) прокла(т) (!) 

о(т) ба (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. полакомитсм (1401 ЗКЄ). 
* ПОЛАМАТИ дієсл. док. (1) (що) поламати, порушити:' 

И мн... сь паньї радою нашею то помисливши, ижь то 
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ест(ь) речь неслушная, не видевшьі записовь, всказьіва- 
ти третюю часть СовЬ або вЬно Борисовой жонЬ на его 
иззеданье, которьіи жь самь записьі поламаль, а передь 
тьімь третєє части Сов'Ь не поведаючьі (Вільна, 1495 РИБ 
620). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. н. поламаль (1495 РИБ 620). 
Див. ще *ЗЛАМАТИ 2, *ЗЛ0МИТИ, ЛАМАТИ, ЛОМИ¬ 

ТИ. 
ПОЛАТНИКЬ ч. (2) (церковний служитель, що заві¬ 

дував ризами і церковним посудом) ризничий: а писаль 
филарегь Полатникь (Київ, 1398 ДГПМ)\ а при томь бьіли 
старци пє(ч)рские полатни(к) пє(ч)рскьі васья(н) коувА(з) а 
ключни(к) пє(ч)рскьі андрони(к) (б. м. н., 1498 ЧІЛФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Полатникь, полатии(к) (1398 ДГПМ; 

1498 ЧІЛФ). 
*ПОЛ ВТОРА див. *ПОЛТОРА. 
ПОЛГАНОВ ч. (2) (назва села у Волинській землі) Пул- 

ганів: записую матце своей пане Анне Немириной: Мсти- 
шин, Полганов (б. м. н., XV ст. ЛрхЮЗР 8/IV, 27); 
и мьі... дали есмо ему... у Полганови две дворища служебь- 
ньгхь, а церьков (Луцьк, 1445—1452 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
ФОРМИ: наз. одн. Полганов (XV ст. ЛрхЮЗР 8/IV, 27); 

місц. одн. у Полганови (1445—1452 ЛрхЮЗР 8/IV, 12). 
ПОЛЄ с. (190) 1. (відкритий безлісий простір) поле 

(155): а в поли кдє собь лроорють нивьі то ихь им'Ьєть при- 
слушати (Смотрич, 1375 Р 20); А про то про єго вЬрную 
службу дали єсмьі ему годлЬ поле што же лежить о(т) 
бохурА болшє миль то поле пустьінА (Бохур, 1377 Р 24); 
А дали єсми имь та села у вЬки со всЬмь правомь и пан- 
ствомь, и со всЬми плати, и с ужитки, и со всЬми дохо¬ 
ди, яко извЬка к тимь селомь у ихь границях прис- 
лушают, с полем, и с лЬсомь, и с вокном и с рЬками 
(Львів, 1378 ЗНТШ П, 5); а тия села дадошє прЬ(д) 
нами... ис полемь и сь лЬсомь и сь водою и сь 
вьсЬмь прижитко(м) да боудоуть манастироу (Сігет, 
1404 ГМ); а им'Ьєть лєнько заруби(ч) тьіе села держа¬ 
ти... со всимь што к тьі(м) селомь прислушаєть с 
полми с нївами сь сєножатми... сь лЬсьі з дубровами с по- 
росльми сь гай (Житомир, 1433 Р 126—127); а хотар 
томоу село... о(т) той лип чєрєс поут, та чєрєс поле, 
простЬ кь дроугомоу лисоу (Сучава, 1492 Сові. 3. 162); 
у1 ту сЬоііІу о іот 2 рапот тагкот гіебпаіузіа Ла іети 
іпзгоЬо роїа 5\уоіеЬо цілої у Іег розіируїзіа тпіе сІгиЬоЬо 
роїа иЬої 5луоієЬо бо богоЬу (Тришин, 1500 ДПЖН); 
поле болохово (1) (назва місцевості на правому 

березі Дністра): и о(т) рЬчи (!) колочина прАмо попєрєкь 
полА болохова али жь до вєликои рЬки дньстра (Ланчиця, 
1433 Р 125); поле Малєєвскоє (2) (назва місце¬ 
вості в Тройському воєводстві): и повела нас пани Васи- 
леваА... полем Малєєвским (Лукониця, 1478 АЗ III. 17); 
гроушово поле (3) див. *ГРОУШОВЬ; д о л г о є 
поле (І) див. ДЛЬГЬІ; Драгошєво поле (11). 
поле драгошєво (1) див. *ДРАГ0111ЄВЬ1; 
шєломьіньскоє поле (І) див. * ШЄЛОМЬІНЬС- 
кии. 

2. (засіяна або оброблена ділянка землі) поле (15): мбі 
кнА(з) фєо(д)рь любортови(ч) чинимо то знаменито... ажє... 
па(н) ивашко дЬдошицкии милЬичичь жаловаль и позваль 
па(н) татомира балицко(г) ажє... поораль ємоу поле (Зу- 
дечів, 1413 Р 82—83); Мартинь жалова(л) на микоулоу 
колі ора(л) своє полА тогдьі оупоустїль мошьноу... микоу- 
ла сєючи тоє полА и нашоль тоую мошноу (XV ст. ВС 
32); а оу дво(р)цьі в королєво(м) милА огь города... а на 
поли жита посееного досьі(т) (б. м. н., XV ст. ИК)\ Се я 
па(н) олизарь кирдеевичь... ись своєю женою Феодосією 
запи(соу)вае(м)... ись своего двора десятиноу, оу поли и 
сь озими и сь яриньї и сь жита и сь пшеници и сь овса... 

кь стомоу спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: наз. одн. поле 5 (1377 Р 24; 1413 Р 83; 1428 Р 

111; 1443 Сові. її, 132); ! пол(ь) 1 (1447 ЛрхЮЗР 8/IV, 11); 
зам. род. на верхь поле, от поле, оу конєць поле 14 (1453 
Сові. її, 445; 1467 ВИ І, 120; 1481 ВИ І, 248; 1489 Сові. 3. 
133; 1491 ДО І, 449; 1493 Сові. О. 45; 1499 ВИ II, 136 і т. ін.); 
род. одн. пола, поль, поля, роїа 20 (1392 Сові. І, 7; 1408 
ЛкЮЗР І, 6; 1413 Р 83; 1429 Сові. І, 280; 1436 Сові. І, 467; 
1448 Сові. її, 342; 1495 ВО її, 63; XV ст. ВС ЗО; 1500 
ДПЖН і т. ін.); поли 1 (1400 0/Я«А» 433); дав. одн. полю 2 
(бл. 1458 Р 167; 1476 ВО І, 215); їполоу 1 (XV ст. ВС 8 
зв.); знах. одн. поле 69 (1377 Р 24; 1413 Р 83; 1424 Р 99; 
1428 Сові. І, 209; 1430 ГВКЛ 8; 1453 Сові. II, 445; 1466 ОО 
І, 115; 1478 ЛЗ III, 17; 1492 ВИ І, 510; 1499 ВО її, 148 
1 т. ін.); поль 3 (1428 Сові. І, 209; 1453 Сові. її, 445; 1458 
МіН. Оос. 121); ! пола 4 (XV ст. ВС 32, 39; 1446 ПГСПМР)\ 
оо. одн. полем, полем, полємь. полемь 15 (1378 ЗНТШ 
1-І, 5; 1386 Р 31; 1399 Р 59; 1408 ЛкЮЗР І, 6; 1418 Р 89; 
1424 Сові. І, 162; 1465 ЛЗ І, 57; 1466 ЛЗ І, 61; 1478 ЛЗ III, 
17; 1481 ЛЗ І, 77 і т. ін.); польмь І (1409 Р 74); місц. одн. 
в (оу, на) поли, полі 12 (1375 Р 20; 1436 Сові. І, 457; 1443 
Сові. II, 144; 1452 Сові. II, 410; 1487 ВОРСР 178; XV ст. 
ВС 28, 29, 36, 37 зв.; 1497 ВО II, 111 і т. ін.); иа (оу) поль 
2 (1458 ВО І, 19; 1480 ВО І, 237); у поле І (1499 ВО II, 136); 
у поли І (1433—1443 АРМ)\ род. мн. пол (1475—1480 
ЛрхЮЗР 8/IV, 21); знах. мн. полА (1377 Р 24; 1478 ЛЗ 
III, 17; XV ст. ВС 6 зв.; 1481 ГЛМ); ор. мн. полми, роїтпі, 
польми, по(л)ми 26 (1407 Р 72; 1420 ЛЗ І, 25; 1424 Р 100; 
1445 Р 150; 1446 ЛЗ III, -5; 1451 ЛкЮЗР II, 106; 1459 Р 
174; 1469 ЛЗ І, 64; 1475 ЛЗ І, 72; 1498 ЛрхЮЗР 81IV, 141 
і т. ін.); поли, полї 8 (1445 Р 148; 1451 ЛЗ І, 44; Р 156, 
159; 1452 ЛрхЮЗР 8/IV, 61; Р 161; XV ст. СГЧЛ; 1494 
ЛЛМ 54); поли 1 (1451 ЛрхЮЗР 8/IV, 17); полами 1 (1459 
Р 171); місц. мн. вь полахь, по польхь (1459 Р 172; XV ст. 
СЯ 42). 
Див. ще *ГОДЛгВ ПОЛЄ. 
ПО ЛЄВОУ присл. (2) зліва, ліворуч: а идоучи о(т) го¬ 

рода по лєвоу тоули(н)ское а по правоу скоморо(с)коє 
(б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ПОЛЄНА1 див. ПОЛ'ЙНА1. 
*ПОЛЄНА2 див. ПОЛпНА2. 
! РОЬЕМІМАМУ ^(РОШГМШАМУ) див. ^ПОЛОНИНА. 
*полєнскїи прикм. (1) що стосується поляни: а 

хотар... чєрє(с) полЬ право оу боуковиноу и сьоусими по- 
лєнскїи о(т) синожати (от вишніи) и нижній (Сучава, 
1428 Сові. І, 209). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. ор. сь оусими полєискїи... сино¬ 

жати (1428 Сові. І, 209). 
ПОЛЄПШАТИ дієсл. недок. (4) (чого, у чому) поліпшу¬ 

вати: а можеть собе оу тьіх именАхь полепшати и ширити 
и на новомь корени садити (Луцьк, 1446 А5 III, 5); а мо¬ 
жеть своее отчизньї полепшати (б. м. н., 1459 ЛрхЮЗР 
8/ IV, 18). 
ФОРМИ: інф. полепшати, полепшати (1446 А5 III, 5; 

1451 ЛрхЮЗР 8/IV, 17; 1452 ЛрхЮЗР 8/IV, 61; 1459 
ЛрхЮЗР 8ІІУ, 18). 
Див. ще *ПОЛЕПІІ1ИТИ СА, ПОЛЕПЬШОВАТИ, ПО- 

Л^ПШИВАТИ, ПОЛІПШИТИ. 
ПОЛЕПШИВАТИ див. ПОЛ'В ПШИВАТИ. 
ПОЛЄПШИТИ див. ПОЛІПШИТИ. 
* ПОЛ ЕПШИТИ СА дієсл. док. (1) (стати більш до- 

ходним) поліпшитися, поліпшити, поправитися: А какь 
тьіи три годьі тое мьіто и вагу вьідержить, естли бьі сА по- 
лепшило, тогдьі мает нам тое ценьї повьішити (Вільна. 
1498 ЛЛРГ 82). 
ФОРМИ: баоіс.-ум. сп. З ос. одн. с. естли бьі са полепши¬ 

ло (1498 ЛЛРГ 82). 
Див. ще ПОЛЄПШАТИ, ПОЛЕПЬШОВАТИ, ПОЛ'ВП- 

ШИВАТИ, ПОЛІПШИТИ. 
ПОЛЕПЬШИВАТИ див. ПОЛ'ВПШИВАТИ. 
ПОЛЕПЬШОВАТИ дієсл. недок. (1) (що) поліпшувати, 

поправляти: ми, великий князь Швитрикгаил... чинимь 
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знаменито... ижє... дали есмо... села ... зо всими пожитки; 
может собі полепьшовати (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
ФОРМИ: інф. полепьшовати (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
Див. ще ПОЛЄПШАТИ, *ПОЛЕПШИТИ СА, ПОЛ'ЙП- 

ШИВАТИ, ПОЛІПШИТИ. 
*ПОЛЕПЬШЬІТИ див. ПОЛІПШИТИ. 
*ПОЛЕСКИЙ прикм. (1)Огостинец,ь Луцки й— 

полеский див. *ГОСТИН€ЦЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. полеский (1322 АрхЮЗР ІА/Т, 2). 
*ПОЛЕТИТИ див. ^ОЛ'ЙТИТИ. 
*РОЬЕСНО\УУІ прикм. (1) <>Ь оіоіо РоІесНо^аіа 

див. БОЛОТО. 
ФОРМИ: місц. одн. ж. па РоІесГктуі (1421 АЗ 

1, 27). 
*ПОЛ€ХЧИТИ діесл. док. (2) (що) зменшити, знизити 

(що), надати пільгу (на що): мьі пєтрь воєвода... знамени¬ 
то чиним... ожє пришли... боургарє ливовскїи... и проси¬ 
ли нас, абьіхом имь мьіта полєхчили, якож имь стоить 
оу томь старомь привилїи (Сучава, 1456 Созі. II, 788); 
мьі Стєфань воєвода... чиним знаменито... ожє пришли... 
боургарє ливовскии... к просили нас абьіхом имь мьіта по¬ 
лєхчили (Сучава, 1460 ВО II, 272), 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. І ос. мн. абьіхом ... полєхчили 

(1456 Созі. II, 788; 1460 ВО II, 272). 
Див. це *ОУЛЄГЧИТИ. 
*ПОЛЕЦАТИ дієсл. недок. (1) (стп. роїесас) (кому що) 

доручати, довіряти: И тьіми разьі пишеть кь намь, што жь 
она Я кубу того именья не полецала во опеканье, але при- 
нела того МатОея своєю доброю волею вь тое именье за сьі- 
наместо (Краків, 1489 РИБ 437—438), 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. полецала (1489 РИБ 437). 
Див. ще "ПОЛ'ЙТИТИ, *ПОЛАЦИТИ. 
*ПОЛЖИ мн. (4) (назва села у Волинській землі) Певжа: 

моу(ж) мои па(н) василєи тьіи имє(н)я ябло(н)но а по(л)- 
жи волє(н).., обєрноути гді є(г) до(б)рая воля боудєть 
(Луцьк, 1490 ЗХП 136). 
ФОРМИ: дав. по(л)жа(м) (1490 ЗХП 136); знах. по(л)жи 

(1490 ЗХП 136); ор. по(л)жами (1490 ЗХ.П 136). 
ПОЛЗАЛОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімь мьі... дали єсмьі ємоу... землю о(т) пустини 
осадити сєбі села на имА козарєвци и ползаловци (Сучава, 
1431 Созі. І, 317). 
ФОРМИ: наз. ползаловци (1431 Созі. І, 317). 
РОІЛР8ЇТV див. ПОЛІПШИТИ. 
! ПОЛИСКОМ <ПОЛЬСКОІ6> див. ПОЛСКИИ. 
*ПОЛИЧЬНО€ с. (2) вкрадені речі як речовий доказ 

крадіжки: А што єсте намь говорили о дєла пограничьньш, 
абьіхмо прьїказали нашьім намєстьникамь, што ся дотьі- 
чєть татьбьі и розьбоєвь, ажь бьі лихихь людей за то кара¬ 
ли, а оть поличьного трєтєго бьі не брали, и брали бьі дє- 
сятоє (б. м. н., 1496 ВО II, 405). 
ФОРМИ: род. одн. поличьного (1496 ВО II, 405). 
ШОЛКИХ (ПОЛСКИХ) див. ПОЛСКИИ. 
*ПОЛКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Юшку Полкови- 

чу волость Жолвяжь на годь послі первьіхь (б. м. н., 
1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9) 
ФОРМИ: дав, одн Полковичу (1482—1491 АрхЮЗР 

7/11, 9). 
*ПОЛНИ, ПОЛНЇИ присл. (2) уповні, повністю: и под- 

лу(х) того, яко пєрє(д)ковє наши олдовали... кролєви пол- 
скому... и присАгою ^завАзалися полнїи держали, а мьі 
такижь слюбили єсми и олдовали (Сучава, 1434 Созі. II. 

663—664); ино мьі геми дали... тоти з цркви и сь <= попи оу 

волости чєрно(в)скои како да соу(т) по(л)ни тоти н цркви 

и сь тоти н попи нашєи єпискоупїи о(т) радовцє(х) (Сучава, 
1490 ОС 148). 
Див. ще ПОЛНО 2. 
^РОЬІЧУЕОУЕЬОК див *ПОНЄД'ЙЛОКЬ. 

ПОЛНИТИ, ПОЛНЇТЬ дієсл. недок. (18) (стч. ріпйі, 
стп. реіпіс) 1. (що) виконувати (що), додержувати (чого, 
що) (17): А того николи не оузрю могти, како коли оу на¬ 
ших листох... стоить так и тіми разьі, то оусе слубуемо и 
хочемо то оусе держати и полнити (Чжюрзев, 1403 ДГМ); 
Я илїа воєвода... завізоуєми оучинити и полнити то(т) 
истинньїи голдь и службоу на прі(д)вьіписаноую чинити 
(Львів, 1436 Созі. II, 698); А пан и господарь наш корол... 
и короуна аби нам полнили здержали, подлоуг елюбов 
и записов што сА записовали (Сучава, 1462 ВО II, 292); 

а коли мьі не боудє(м) с тое зємли дани полни(ти) на црквь 

бжїю... тоую землю о(т) на(с) о(т)нА(ти) (б. м. н., 1498 
ЧІАФ). 

2. (що) задовольняти (що), давати волю (чому) (1): а 
боудєть лї такьш наидєньї што не о(т)баючи а своєлакомь- 
ство по(л)нА ажь котороую жївотїноу ис тьі(х) истратА(т) 
тогдьі имаю(т) платїтї по томоу чїя боудєт (XV ст. ВС11 зв.). 
ФОРМИ: інф. полнити, по(л)нити, полни(ти) 11 (1403 

ДГМ; 1411 Созі. II, 638; 1421 Созі. І, 142; 1423 Созі. І, 
143; 1433 Созі. II, 651; 1436 Созі. II, 698; 1462 ВО II, 290; 
1468 ВО II, 302; 1498 ЧІАФ і т. ін.); полнїть 1 (XV ст. 
ВС28 зв.);! помнити 1 (1403 ДГМ); майб. 1 ос. мн. хочемо... 
полнити (1403 ДГМ); баж.-уми сп. 1 ос. мн. бихом... 
полнил(и) (1462 ВО II, 292); 3 ос. мн. аби... полнили 
(1462 ВР II, 292); дієприсл. одноч. по(л)нАчи 1 (1453 Соз^. 
її, 766); по(л)н*а 1 (XV ст. ВС 11 зв.). 
Див. ще *ИСПЛЬНИТИ, ИСПОЛНИТИ, ИСПОЛНЯТИ 

2, НАПЛЬНИТИ, НАПОЛНИТИ, ПОПЛЬНИТИ, ПО- 
ПОЛНИТИ 1. 
ПОЛНЇИ1 див. *ПОЛНИ. 
*ПОЛНЇИ2 див. ПОЛНЬ. 
ПОЛНЇТЬ див. ПОЛНИТИ. 
ПОЛНО присл. (3) 1. багато, повно (2): а на мєстє людє(и) 

по(л)но ко(р)чомь кг а дають по полоукопє грошє(и) с 
ко(р)чмьі (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); вє(д)жо з ласки 
бж’ієі в на(с) слоугь єсть по(л)но которьіи нашои великои 

кнгни послоужа(т) (б. м. н., 1495 ПЛПС). 
2. точно (1): писань листь оу літо шєсто тисАчноє 

полно Ф (!) соть мі(с)цА марта (Роман, 1392 Созі. І, 8). 
Див. ще лпОЛНИ. 
*ПОЛНОСТЬ ж. (2) (вищий ступінь вияву чого) повно¬ 

та (1): Але колиж... крол полскьіи... нас... коу наслідо- 
ваню... прєдков оупоминал... дилі которои річи мьі, хо- 
тАчи єго освіцєности... оу прорєчєнноую и с полности 
вірьі нашои оупєвнити, вьізнавамьі... бьіти повинни... коу 
держаню зоуполна чести и віри нашєи (Сучава, 1462 ВО 
II, 284); 

с полностию (1) повністю, цілковито: А далєи 
слюбоуєм иж вьсі... обвєзанА... без израдьі, с полностию 
здержим и заховамо (Сучава, 1462 ВО II, 285). 
ФОРМИ: род. одн. полности (1462 ВО II, 284); ор. одн. 

полностию (1462 ВО II, 285) 
ПОЛНЬ прикм. (94) 1. (весь належний) повний (89): 

Ино мьі видівшє доброю волю, токмежь и полною (!) за- 
платоу, а ми... єсми дали... Марти... село на имі Оунгюл 
(Сучава, 1462 ВО І, 52); ино ми видівши мєжє ними доброє 
и(х) воли и то(к)мє(ж) и по(л)ною заплатоу, а ми... єсми 
дали... глигору... половина село (Сучава, 1500 Со5^. 5. 234). 

2. (нічим не обмежений) абсолютний, повний (2): Мьі... 
дмитрии ... корибу(т)... чинимь то знаємо... ижє... обічює- 
мьі... ижє... чиста А вірность и полна будємь дєржа(т) 
тому истому королеви (Краків, 1388 Р 40—41); однимь 
ппоизволєнїємь одною волею ис пльного виданїа оуси(х) 
на(с) обицоуємь... оусікии слюби... ховати (Львів, 1436 
Созі. II, 701—702). 

3. (весь, цілий, без залишку) повний (1): то є(ст) ємоу 
полнь хотарь, абьі било стому (!) манастирю (Сучава, 
1456 Созі- II, 582). 
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Ос полнмм розумом (1), оу полном р о - 
з о у м'Ь (1) при повній (здоровій) свідомості: Сє я Банко 
СкєрдЬєвич... вьізнаваю, иж я... здоров на д(у)ши и на 
тЬле и с доброю волею и полньїм розумом... продал єсми 
ємоу... отчизну свою (Володимир, 1470 АЗ І, 65); Се А 
кнАгини ИвановаА Семеновича КобрьіньскаА... будучи 
оу своєм полном розоум’Ь... записоую мужєви своємоу... 
двЬ тисАчи золотьіх оугорских (Добучини, 1487 АЗ І, 
239). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. полнь (1456 Созі. II, 582); род. одн. 

ч. пльного (1436 Созі. II, 701); знах. одн. ч. полнїи 10 (1476 
ВО І, 208; 1487 ВО І, 291, 302, 517; 1488 Вй І, 317; 1490 
ВО І, 397, 432; 1491 ВО І, 449, 456; 1494 ВО II, 36); полнн 
1 (1466 ВО І, 114); ор. одн. ч. полньїм (1470 АЗ І, 65); місц. 
одн. ч. оу полном (1487 АЗІ, 239); наз. одн. ж. зам. знах. 
в*рность и полна будємь дєржа(т) (1388 Р 41); род. одн. 
ж. зам. знах. полнои заплатоу (1482 ВО І, 260, 262); знах. 
одн. ж. полноую, пол(ь)ноую, по(л)ноую 69 (1464 ВО І, 
84; 1473 ВО І, 190; 1482 ВО І, 265; 1484 ВО І, 282; 1490 
ВО І, 384; 1491 ВО І, 467; 1494 ВО II, 32; 1495 ВО II, 69; 
1497 ВО II, 103; 1500 ЗО 7 і т. ін.); ! полною, ! по(л)ною 7 
(1462 ВО І, 52; 1480 ВИ І, 244; 1483 Созі. 3. 122; 1486 ВО 
І 290; 1489 Созі. 3. 133; 1493 Созі. 3. 176; 1500 Созі. 3. 
334). 
Пор. ’^ПОВН'ЙИШИИ. 
*ПОЛНЬІ див. ПОЛНЬ. 
*ПОЛНЬІ№ див. ПОЛНЬ. 
*ПОЛНЬІИ2 прикм. (1) ф н а полноумь М'Ьс- 

тьци (1) під голим небом, у відкритому полі, табором: 
Вь соуботоу, вь день свАтого Францишка, в л*то Ф зцоє, 
снємь посполитьі зємль маистатоу господарю крол'Ь єго 
милосгь роускьіх и подолскьіх и молдавскьіх на полноумь 
мЬстьци под Хотинєм бьіл и сталь и чинень (під Хотином, 
1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: місц. одн. с. на полноумь (1467 ВО II, 297). 
ПОЛОВА ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

гЬмь мьі... дали єсмьі ємоу... шєсгь села на имА полова и 
зубрєвци... (Сучава, 1429 Созі. І, 280). 
ФОРМИ: наз. одн. полова (1429 Созі. І, 280). 
ІПОЛОВЄНОУ (ПОЛОВИНОУ) див. ПОЛОВИНА. 
ПОЛОВИНА ж. (285) половина: то'Ь дубровьі половина 

ко млину (Смотрич, 1375 Р 20); мьі па(н) ива(н) па(н) 
срЬмскьш... св'Ьдчю то... ижє пришєдь прєд на(с)... хм'Ьль 
крщєнє имА прибєкь добьіва(л) на воитку сулимовскємь 
половини сулимова (Львів, І412 Р 81); о(т)м£ноу шлА- 
хєтно(м)у 'в'Єо(д)роу жоукови половиноу ричєгова (Луцьк, 
1445 Р 148); И пани... веліла мн* передь собою полотна 
подЬлити на нольі(І), и я подЬлиль; половину жь поло- 
тень соб* взяла, а половину вел*ла мн* послати до Крозь 
до сестрьі (Вільна, 1498 АЛМ 163); а хо(та(р)) томоу о(т) 
половини половина село, о(т) рьшкани (Сучава, 1500 
Созі. 3. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. половина 77 (1375 Р 20; 1432 Созі. І, 

343; 1448 Сові. II, 324; 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18; 1463 АЗ 
І, 54; 1483 ВО І, 275; 1490 ВО І, 403; 1493 Созі. 3. 175; 
1500 Созі. 3. 234 і т. ін.); зам. род. от половина 3 (1483 
ВО І, 267; 1500 Созі. 3. 234); зам. дав. а хотарь той полови¬ 
на 12 (1467 ВО І, 121; Созі. 3. 69; 1469 ВИ І, 136; 1487 ВО 
І, 305; 1488 ВО І, 325; 1490 ВО І, 432; НА 255; 1491 ВО І, 
472; 1494 ВО II, 38; 1495 ЗСІМ рі. II); зам. знах. дали 
єсми половина 125 (1408 Созі. II, 632; 1429 Созі. І, 239; 
Р 114; 1438 Созі. II, 14; 1445 £>//?«А» 483; 1455 Созі. II, 
549; 1460 Созі. 5. 33; 1479 ВО І, 228; 1487 ВО І, 304; 1500 
Созі. 3. 234 і т. ін.); зам. ор. сь половина 5 (1447 Созі. II, 
281; 1490 ВО І, 403; 1497 ВО II, 118); род. одн. половини 
8 (1492 ВО І, 506; 1495 ВО II, 76; 1500 Созі. 3. 234); поло¬ 
вини 1 (1412 Р 81); дав. одн. половини 24 (1489 ВО І, 367; 
1490 ВО І, 386; 1492 В£> І, 506; 1494 Вй II, 35; 1495 ВО II, 
42, 80, 249; 1497 ВО II, 98; Созі. 3. 212; 1499 ВО II, 140 
І т. ін.); половині 2 (1479 ВО І, 228); знах. одн. половину, 

половниоу, половїноу 20 (1409 Р 74; Л 412 Р81; 1429 Созі. 
I, 242; 1443 Сові. 11,131; 1445 Р 148; 1464 Созі. 5. 59; 1479 
ВО І, 228; 1489 Созі. 3. 133; 1492 АЗ III, 23; 1499 ПИ 
№ 3 і т. ін.); ! половєноу 1 (1464 Созі. 3. 59); ор. одн. по¬ 
ловиною (1462 ВО І, 56; 1498 ЧІАФ); місц. одн. на поло¬ 
вини 1 (1500 Созі. 3. 234); о половин* 1 (1443 Созі. II, 131). 
Див. ще ПОЛОВИЦА. 
ПОЛОВИЦА, ПОЛОВИЦА ж. (22) 1. половина (21): 

пань староста творьянь взАль на твоє потреби л гривень 
и поль тригьє гривни половицА гЬхь п*нАзии (б. м. н., 
1386—1418 Р 35); и оправили ему ту половицю тристАньць 

оу н копь на в*ки в*ко(м) (Галич, 1409 Р 74); И так*(ж) 
шлАхєтно(м)у ходорови... дроугую половицю ричєгова 
(Луцьк, 1445 Р 148); а какь зь нихь одинь зомрегь а не 
зоставить по собе сьіновь... то его половина того села 
Осекрова на того маеть спасти которий ся останеть (Троки, 
1498 ГВКОО); а тими рази дроугая половина што не- 
бо(ж)чи(к) па(н) лисица на себе (...пошкоджено) (Пустинь- 
ка, 1499 ПИ № 3). 

2. середина (1): я... дала єсми ему... имєнє оу вотчизну 
на имА Любчо... зо всим тьімь, што к тому имєню з вєка 
прислухаєт... почонши посеред Мухотолок... Стохоюмь 
почєнши от Мосора половицєю рєки... аж до вєлицкого ста¬ 
ву (Ровно, 1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. половица 4 (бл. 1471 ЛДЗ 91, 92; 

1498 ГВКОО; 1499 ПИ № 3); половицм 1 (1386—1418 Р 
35); род. одн. роїішісу (1388 ІРГ 104); знах. одн. полови¬ 
ну 7 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28, 29; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 
119); половицю 4 (1386—1418 Р 35; 1409 Р 74; 1424 Р 106; 
1445 Р 148); ор. одн. половицєю (1488 АЗ І, 242); місц. 
одн. на (оу) половини (1409 Р 74; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28). 
Див. ще ПОЛОВИНА. 
*ПОЛОЖ€НЇ€ с. (3) постанова, рішення: а симь на- 

шимь листомь потвержАємь... об’ЬчАючи сА... такьі лис¬ 
ти... што єсмьі сА ими записали... полнити... во с*мь 
положєнїю и во вс*хь слов*хь (Дольний Торг, 1411 Созі. 
II, 638); прото(ж), мьі пєтрь воєво(да)... вьізнаває(м) 
тьі(м)то ли(с)томь, ижє єсмо сА о(бо)вАзали... ижє 
єм(оу)... чистою в'Ьроу... боудє(м) держати... по(д)лу(г) 
положєньА нчл(н)ко(в) тоуто виписаньі(х) (Хотин, 1448 
Созі. II, 733—734). 
ФОРМИ: род. одн. положень^ (1448 Созі. II, 734); місц 

одн. во положєнїю (1411 Созі. її, 638); місц. мн. вь поло 
жєнїєхь (1439 Созі. II, 713), 

*ПОЛОЖ€НЬ€ див. *ПОЛОЖЄНЇ€. 
ПОЛОЖИТИ, ПОЛОЖИТИ, ПОЛОЖИТЬ діесл. док. 

(74) 1. (що) (помістити що-небудь назовні) виложити, 
викласти (1): а прото(ж) соудь колижь хотА оузри(т) ча(с) 

по(до)бньш имєєть дать вола(т) слоужєбнїкомь явне ижа 

(!) по(д) такьі(м) повітом* а на коємь м*ст оу такьш днь 
книги правий положень! о(т)варєньі (!) комоу погребно 
боудєть спїськовь то(т) поидє(т) (XV ст. СД 43); 

(що на що) (доторкнутися чого) положити, покласти (2): 
прото(ж), ми... вьізнаває(м)... ижє єсмо сА о(бо)вАзали 

по(д) присАгою нашЬю, положивши роукоу на стьш 
хр(с)гь и цЬловавшьш, ижє єм(оу)... чистою в'Ьроу... 
боудє(м) держати (Хотин, 1448 Созі. II, 733—734). 

2. (що, що перед ким) пред’явити, показати (кому що) 
покласти, положити (що перед ким) (25): тогдьі пань Да¬ 

нило приида прєд нась и тАгаль на воита зоудєчовьского 
на сулка о дворище о пьісковича... и положили прєд нами 
кролєвьскоє привильє воитово и оуздавални* листи (Зу- 
дечів, 1411 Р 79); тогдє воитєкь положи(л) листь па(н) 
тєрнавского што жь пани ядвига хмелевая... уздала пол 
села сулимова воиткови (Львів, 1412 Р 81); и кн(А)зь 
Михайло положил листь перед королем єго м(и)л(о)стью 
(Луцьк. 1475 АЗ І, 70); Биль намь чоломь... федко Гав- 
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риловичь, и положила передь нами листь... короля е. м., 
которьімь ему даль и дозволиль вьїкупити имініе, на 
имя Микуличи, у Дмитра холиневского (Кам’янець, 1494 

АЛМ 54); И мьі пну Станиславу... прьівилє(и) дя(д)ка своє- 
го пана Миха(и)ловь казали перє(д) нами положити ко- 
торьі(м) отець нашь дя(д)ку єго тое имєньє даль бьі(л) 
(Вільна, 1499 ВФ)\ 

(що) (зробити заяву про що в письмовій формі) подати, 
представити (2): Коли (ж) на соуді одна жалоба бадє(т) 
положена а блді(т) лї болій парь(соу)нь оу той жалобі 
вєнци нєтоу(т) то(л)ко одно паметноє имєє(т) бьіти положено 
(XV ст. СЯ 43 зв.); и положьі(л) пєрє(д) нами жалобу 
Ивашко сови(ч) на бориса Семеновича (Вільна,1495 ВМБС). 

3. (що) (границі, строк, розмір оплати, місце, час) 
визначити, встановити, покласти, вказати (24): А ]е5ІІіЬу 
коіогуіе гесгі кгашпуіе \уег та)еГ, щуіо ріаіііі сгегег 
\узі шуіа роїогопу.Іе как і іпзгуіе (ЗаіиК шуіо (Луцьк, 
1388 ЕР Б 105); Ми, Свьідрьігайло, Великій Князь, чиньїмо 
знаменито... ижь... Карпь Ивановичь Микулинскій... 
покладаль передь нами лнсть оть князя Василі я Сангуш- 
ковича... што есмо имь... велильї именя его Мьїкулинскіе 
обьихатьі, грани положьіти и крьівду... розсудьітьі (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВДЛ 7); и присАгь олду своєго и записоу 
потвердити, на містин и часоу положєнного ему листи 
члбо его посли (Сучава, 1434 Сові. II, 666); А єстли 
/>и... єго милость иньї день прєд тим або по том положиль 
томоу то соимови, тогдьі єго милость имаєть... день поло¬ 
жити и наманити (під Хотином, 1467 ВИ II, 297—298); 
Приход положили полшеста ста копь грошей и трьі копьі 
грошей без девети грошей (Вільна, 1497 АЛРГ 79); у Ьга- 
пусіи у шеги зату іезшо рготегу зеЬе роїогуїу у корсу 
газураіу (Тришин, 1500 ДПЖН) 

4. (що, кому що) (віддати належне) заплатити, дати (5): 
а єго бо(г) не дай аж бьі воитко с дітками с того світа 
стель... тогді има хміль прибко писаньїи положити воит- 

ковьімь ближши(м) м ко(п) а сулимовь иміти (Львів, 
1412 Р 81); О скоранїю по(д)соу(д)ков(ь) А тако(ж) оуста 
о по(д)соу(д)ко(х) коли ємоу нєхто нагани(т) имєєть поло¬ 
жи^) любо три вірдоунькьі алюбо лоупєжь лїсичїи (XV ст. 
ВС 34); А коли бьїх мо хотіли тое у зрушити, тогди бьіхмо 
иміли первои (господарю) королю положити триста зо- 
лотьіхь угорьскихь (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102). 

5. (дорогу) прокласти (1): а РудєнскаА маєт оу подворА 
своєго ворота поставити на влицу (!) што з вєком оулица 
промєж подворєй положена (Луцьк, 1494 АЗ І, 102), 

6. (чого в кого) покласти для збереження (що в кого) 
(1) : и глібь рєкь, я в тебе проси(л) того запису... и тьі мні 
єго не да(л)... и рєкь єси єго положити в пана ивана писа- 
ра (Вільна, 1495 ВМБС). 

7. похоронити, поховати (1): Прокоп Чюрин пани пани 
(!) Ирині положеньїи к. в. літо... (Київ, XV ст. ОБРИ 
151); 
Оположити личбу (з чого) (3) зробити підра¬ 

хунки, скласти фінансовий звіт: Такєжь какь... вислали 
зь Берестья, ино послі нихь Немира а Левко держали 
мьіто Берестейское, и положили личбу зь мьіта Берестейс- 
кого (б. м. н., 1495 РЕА III, 33); Онь жо положиль личбу 
зь (другого?—Прим, вид.) году (Вільна, 1499 РЕА III, 
34); па зеЬе р о 1 о 2 у і у (що) (1) взяти на себе від¬ 
повідальність за що: сЬоІіаЬ рак \у сЬоіієі регешігуіа 
Іоко з 52\уіігукЬау1от, по ту іеЬе к їоти пе ргуризіут 
а ІусЬ оЬіб пікак пе тогет па зеЬе роїогуїу, згІоЬусЬто 
іт пе тзіуіі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХЯІ, 140); 
на души положити (1), положити на 
души (1) див. ДОУША 2; на личбє положити 
(2) , положити на л и ч бі (4) див. ЛИЧБА 1. 
ФОРМИ: інф. положити, положи(ти), роїогуїу 10 

(1401 АкВАК III, 2; 1412 Р 81; 1433 ЗНТШ ЬХХЯІ, 140; 

1457 ВВ II, 298; 1473 АрхЮЗР 8/ГУ, 102; 1487 АМЛ; 1495 
ВК; ВМБС; ВМЗД; ВСоб.); положити 2 (1430 ГВ^Л 
7; 1499 БФ); положить 2 (XV ст. ВС 34; 1489 РИБ 431); 
положи(т) 1 (XV ст. ВС 34); перф. 1 ос. одн. есми положил, 
есми положиль 2 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІЯ, 28; 1491 АрхЮЗР 
8/ІЯ, 158); положиль есми 2 (1491 А.рхЮЗР 8/IV, 158); 
З ос. одн. ч. положил, положиль, положиль, положи(л) 
19 (1412 Р 81; 1421 Р 94; 1428 Р 111; 1475 АЗ І, 70; 1489 
РИБ 431; 149! АЗ І, 94; 1494 АЛМ 54; 1496 АЛРГ 72; 
1498 АЛМ 169; 1499 РЕА III, 34 і т. ін.); положьі(л) 1 
(1495 ВМБС); 1 ос. мн. єсмо положили 2 (1478 АЗ І, 76; 
1498 АЛМ 169); іезшо... роіогуіу 1 (1500 ДПЖН); 3 ос. мі. 
положили П (1411 Р 79; 1445 Сові. П, 729; 1495 АЛМ 85, 
128; 1495 РЕА III, 33; 1497 АЛРГ 79); положили ] (1495 
ВД); майб. 1 ос. одн. положу (1495 ВМБС); 3 ос. одн. по- 
ложи(т) (XV ст. ВС 34); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бм... поло¬ 
жиль (1467 ВВ II, 298); 3 ос. мн. аж бьі... положили (1467 
В В її, 297); нак. сп. 2 ос. одн. положи 1 (XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 28); положи 1 (1495 ВМБС); діеприсл. перед, поло¬ 

живши (1448 Сові. II, 734, 738); інф. пас. бити положєни 
1 (XV ст. СЯ 43); бмтї! прічїнєни 1 (XV ст. СЯ 9); игеп. пас. 
З ос. одн. ж. роїогопа 1 (1388 ЕР Б 105); майб. пас. З ос. 
одн. ж. б^дє(т) положена, положена 2 (XV ст. СЯ 43зв.; 
1494 АЗ І, 102); 3 ос. мн. положєни (XV ст. С0 43); 
діеприкм. пас. мин. род. одн. ч. положєнного (1434 Сові. 
II, 666); знак. одн. ч. положений 1 (1434 Сові. II, 664); 

І прїчинє 1 (XV ст. СЯ 9); дав. одн. ж■ 1 положений 
(XV ст. ОБРН 151); знах. мн. с. роїогопуїе (1388 ЕРІ 
105); предик. пас. діеприкм. положено (XV ст. СЯ 43 зв.). 
Див. ще ОУЛОЖИТИ. 
ПОЛОЗОВИЧЬ, ПОЛОЗОВИЧ ч. (10) (особова назва): 

А при том бьіли світки: ...королев дворАнин Сєнко Поло- 
зович, а... Сєнко Смочко (Черлехів, 1485—1500 А5 І, 
121); Ключьнику киевьскому Сеньку Полозовичу... ключь 
Киевьский держати (Мереч, 1496 АЛРГ 69); Биль намь 
чоломь бояринь нашь Ивашко Полозовичь (Городно, 
1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: наз. одн. Полозович, Полозовичь (1485—1500 

АЗ І, 121; 1494—1495 АЛРГ 60; 1496 АЛРГ 72; 1497 
РИБ 683); род. одн. Полозовича (1494—1495 АЛРГ 59; 
1497—1498 АЛРГ 80); дав. одн. Полозовичу (1494—1495 
АЛРГ 59, 60; 1496 АЛРГ 69; 1497 РИБ 684). 
ПОЛОЗЬ ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьіли... фед- 

ко полозь а кнзь путАта (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. полозь (2-а пол. XV ст. СПС). 
*ПОЛОКЬ ч. (2) площина, рівнина: оучинили єсмо 

имь границю гіовишє манастьірА свАто(г) михаила прєзь 
криничину на второ(м)ь полку, а ту иеьшали могилу межи 
дубо(м)ь а межи буко(м)ь на полку (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: місц. одн. на полку (1404 Р 68), 
* ПОЛОНАЯ1 Ж (1) (назва річки у Волинській землі) 

Полонка: мьї великий кнАзь Алєксандро... чинимь зна¬ 
менито... ижєт... дали есмо ємоу... Чароуковєць на рєцє 
на Полоной (Луцьк, 1446 АЗ ПІ, 5). 
ФОРМИ: місц. одн. на Полоной (1446 АЗ III, 5). 
*ПОЛОНАЯ2 ж. (1) (назва поселення у Волинській землі) 

Полонка: у Полоной у пана Мартинове одь накладного воза 
по полу грошу давати (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Полоной (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
* ПОЛОНИНА ж (2) (гірське пасовище) полонина: 

УиІосЗізІа^... Кагої Роїзкі гпа]ето сгіпіті... с2(і)от... 
(За^ето ут у гіаіііезто згеїо... Кгизеїпісги... го ^зуту 
Нгапісгату... у г Іізгі у з роїепіпату (!) у г пууату 
(Глиняни, 1395 ОБ 166); а тоє село... иміють на(м) давати 
подлу(г) пра(в) волоско(г) ти то доходи што(ж) с по(л)- 
нинь аю(т) (!) (Снятин, 1424 Р 100). 
ФОРМИ: род. лш.по(л)нинь (1424 Р 100); ор. мн. ! ро¬ 

їепіпату (1395 ОБ 166). 
Див. ще ПЛАНИНА 2. 
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*ПОЛОНКА ж. (1) (назва річки у Вітебській землі): 
Ино... продали єсмо Єго Милости дворєц наш... зь зєм- 
лАми... оу гранєх, почонши: по Митин роубєж Чирчинс- 
кий... и Полонкоу (Друцьк, 1492 А8 III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. Полонкоу (1492 А8 III, 23). 
““ПОЛОНОЄ1 с. (1) (назва міста у Волинські й землі) 

Полонне: мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним знаме¬ 
нито... иж... дали єсмо... Калєнику... под Полоньїм Ви- 
щикусовичи (Київ, 1437 АЗ І, 34). 
ФОРМИ: ор. одн. Полоньїм (1437 А5 І, 34). 
*ПОЛОНОЄ 2 с. (1) (назва маєтку у Віденському воє¬ 

водстві): Се азь... кнзь ан(д)рє(и) в лади ми рови (ч)... о(т)- 

писаль єсмь своєи жєн’Ь кнгни марїи... им-Ьнїє... полоноє 
(Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: знах. одн. полоноє (1446 Р 154). 
*ПОЛОНЬ ч. (3) (перебування в неволі) полон (2): 

и всказьівали єсьмо кь тобь брату нашому чєрєзь наши 
посли, являючи то, што жь царь Мєндли Гєрєй Пєрє- 
копскїй и Стєфань воєвода воложскій... отчинй нашой... 
шкодьі починили, городьі наши пожгли и многіи люди го¬ 
ловами вь полонь повели (б. м. н., 1496 ОК^ИВ); 

(здобич),полон (1): А... тобє коли рать свою поущоу або... 
рать моА прибєгьши твоимь людАмь зашкодА(т)... а таА 
рать и (з)дє ко мне при(и)дєть потомь я ихь только боу- 
доу не казнити а полонь вашь оу нихь огьнємь к ва(м) 
не о(т)шлю (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: знах. одн. полоні», поло(н) (1484 ЯМ\ 1495 

ПЛПС\ 1496 ОКИВ). 
ПОЛОСМЬІ числ. дробовий, невідм. (1) (у сполуч. з імен¬ 

ником жіночого роду) сім з половиною, діал. пі восьма: 
Приходу мита: пАтдесАт коп и полосмьі копи грошей 
(б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
ПОЛОТНО с. (10) полотно: але полотно и бобовь лок- 

тємь да продаю(т) (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); а огь крам¬ 
них р’Ьчєи, што соуть розмаитьі р'Ьчи почєнши полотно, 
бархати... аби платили, оу сєрєгЬ, мито от гривни, три 
гроши (Сучава, 1456 Сові, II, 788); Ратомскій св’Ьтчиль... 
пани его позвала мене и питала мене, єсть ли полотна, и я 
испов’Ьдиль полотна вь той кл'Ьти. в которои скарбь биль 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: наз. одн. полотно (1456 Сові. II, 788; 1460 #0 

11, 273); знах. одн. полотно (1449 Со5/. II, 743); наз. мн. 
полотна (1498 АЛМ 163); род. мн. полотень (1498 АЛМ 
163); знах. мн. полотна (1498 АЛМ 163). 
Див. ще ПЛАТНО, *ПЛОГНО. 
*ПОЛОТСКО с. (1) (назва головного міста у Полоцькій 

землі) Полоцьк: А потомь Соп'Ьга рекь: еще... кнегини 
•О-едоровая, прислала... листь... короля е. м., писаний 
до... воєводи Виленского, как еще Полотско держаль 
(б. м. и., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. одн. Полотско (1498 АЛМ 169). 
Див. ще *ПОЛОЦКЬ. 
ПОЛОЦКИЙ, ПОЛОЦКІЙ, ПОЛОЦЬКИЙ (4) (особо¬ 

ва назва): а при томь бьіли наша в’Ьрная рада... пань 
василии полоцкии пань цЬшко (Луцьк, 1445 Р 151); А 
при томь бьіли св’Ьдки... пань Василей Полоцкій, а Маско 
Гулевичь (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 21). 
ФОНМИ: наз. одн. полоцкии, полоцкий, полоцький, 

Полоцкій (1445 Р 151; 1445—1452 АрхЮЗР 8/1V, 13; 
1451 ДГШХ\ 1452 АкЮЗР І, 21). 
ПОЛОЦКІЙ1 прикм. (5): Биль намь чоломь бояринь 

Полоцкій Богдань Остафьевичь, штожь єсмо судили его 
зь Мартьінцомь Федковьімь смномь (Вільна, 1498 АЛМ 
159); Тежь паномь владичнимь десятникомь не надоб'Ь 
вьти люди уступатися вь монастирскіе, а владьіцЬ Полоц- 
кому того игумена у Пречьістой Пустиской, не судити 
(Мстиславль, 1500 АСД її, № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Полоцкій-І (1498 АЛМ 159); ск. н. 

п(л) 1 (1499 £Ф); род. одн. ч. Полоцкого (1498 АЛМ 169); 

дав. одн. ч. Полоцкому (1500 АСД її, № 3); знах. одн. ч. 
полоцького (1499 ВФ). 
Пор. * полотско, *полоцкь. 
ПОЛОЦКІЙ2 див. ПОЛОЦКИЙ. 
*ПОЛОЦКЬ ч. (2) (назва головного міста у Полоцькій 

землі) Полоцьк: хоживзли гіодь княземь великимь Ви- 
товтомь... отьСмоленска до Полоцка (б. м. н., 1444 АкЮЗР 
І, 17); и гл'Ьбь рекь, я в тебе проси(л) того запису... а я 
в тоть ча(с) в поло(ц)ку са(м) жо єго зрізавши и в ого(н) 
вкину(л) (Вільна, 1495 ВІЯБС). 
ФОРМИ: род. одн. Полоцка (1444 АкЮЗР І, 17); місц. 

одн. в поло(ц)ку (1495 ВМБС). 
Див. ще * ПОЛОТСКО. 
ПОЛОЦЬКИЙ див. ПОЛОЦКИЙ. 
! ПОЛОЧИНЄ див. * ПОЛОНИНИ. 
*ПОЛОЧИНИ мн. (11) (назва з'єднаних потоків у Мол¬ 

давському князівстві): Ино мьі... єсмо дали... слоугам на¬ 
шим... половина село от Флорєщи на Полочинє (Сучава, 
1495 ВИ II, 74); А хотарь томоу...половин(и) села що ест 
на Полочинєх (Васлуй, 1497 ВО II, 119). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. на ! Полочинє 3 (1495 ВИ П, 73, 

74, 76); місц. на Полочинєх 7 (1495 В£> [І, 76; 1497 ВО II, 
118, 119); зам. знах. чєрєс Полочинєх 1 (1497 ВБ II, 119). 

* ПОЛСЄДМАНАЦАТ числ. дробовий (1) шістнадцять 
з половиною: Сє я кн(А)зь Юри Василєвич Острозекого 
продал єсми дЬлницоу свою иванскую... за полсєдманацат 
коп грошей (Берестя, 1448 А8 І, 44). 
ФОРМИ: знах. полсєдманацат (1448 А8 І, 44). 
* ПОЛСЕМАДЕС АТЬ числ. дробовий (1) шістдесят 

п’ять: В Берестьи войть володимирский Луд... а Петько 
личбу делали з мьіта володимерского: держали полтора 
года и пАт недель, дали всего полсемадесАть копь гро¬ 
шей и 12 гр. (Берестя, 1496 АЛРГ 78). 
ФОРМИ: знах. полсемадесмть (1496 АЛРГ 78). 
*ПОЛСКА ж. (1) (стп. Роїзка) Польща, Польське коро¬ 

лівство: такє(ш) кєдьі коли бьі сА пригодило помочи оу 
кролєвьств'Ь пол(с)комь на далекий сторони далєи Кра¬ 

кова и далєи пол(с)ки, к н’Ьмцомь крижєванцємь, тогдьі.. 
имамьі помагати (Сучава, 1395 Сові. II, 612). 
ФОРМИ: род. одн. пол(с)ки (1395 Сові. II, 612). 
Див. ще *ПОЛЩА. 
полскии, польскии, ПОЛЬСКІЙ, полскій, 

польски, ПОЛСКИ, РОБ8КІ, полскьіи, польскьіи 
ПОЛСКЬІ прикм. (298): ажє поидєть оугорьски» 
король на литву польскому королеви помагати (б. м. н.. 
1352 Р 6); сь приказаниє(м) кралА вла(д)слава (так.— 
Прим, вид.) польско(г)... взАли єсмо в'Ьчноую очизноу... 
шлАхєтни(м) чобото(м) (Луцьк, 1445 Р 148); ис полских 
волостей всее дани грошовое собрано сумою 100 и ЗО 
копь грошей (Вільна, 1496 АЛРГ 73); А також коупцєм 
от зємлАх... кролЬ єго милости полского... вєздє... да 
єст им... отворєно ходити (Гирлов, 1499 ВО II, 424); 
полская л и ч б а (2) грошовий курс, платіжна вар¬ 

тість грошової одиниці на території Польщі: а за то єсмо 
взАли... дв'Ьстє ко(п) широкьі(х) грошей чєскиє монети 
а по(л)скиє (!) личбьі (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС): 
Я кнАзь Фєдор Василєвич Збаразский сознаваю... штож... 
записал сА єсми дАдинои своєи,.. им'ЬнА свои: Студенкоу 
а Ставокь оу тих дву сот копах широких грошей чєскоє 
монети, полскоє личби (Черлехів, 1485—1500 А5 І, 120); 
полскоє право (3), право польскоє (1) 
польське феодальне право: єсть болєи пановь штожь 
имєють права нємєцькая оу свои(х) сєлєхь.., а онї о(т)- 
поущають нємєцькоє право а вєдоутсА по(д)лоугь по(л)- 
скаго права (XV ст. ВС 26); грошь польскии (1) 
див. ГРОШЬ; гривна полская (1) див. ГРИ¬ 
ВНА І; королєвство полскоє (2) див. * КО- 
РОЛЄВСТВО; коруна полская (107) див. КО- 
РОУНА; кролєвство полскоє (8) див * КРО- 
лєвство. 
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ФОРМИ: наз. одн. ч. пол(с)кии, польскии, пол(с)ки(и), 
польскій, полскии, полскій 22 (1393 Р 50; 1395 Созі. II, 
610; 1408 АкЮЗР І, 6; 1433 Р 120; 1447—1492 ЛКВВ; 
1454 АЛМ 12; 1487 АЗ І, 87; 1488 РИБ 222; 1492 АЛМ ЗО; 
1499 БО її, 423 і т. їн.); польски, пол(с)ки, полсхи 8 (1388 
Р 36; 1394 Р 53; 1395 ОЬ 166; 1400 Созі. II, 619; 1407 
АрхЮЗР 8/1, 3; 1415 Р 86; 1448 Созі. II, 733; 1478 АрхЮЗР 
4/1, 8); полскни, польскьіи, по(л)скьі(и) 5 (1411 Созі. II, 
638; Р 76; XV ст. ВС 9 зв., 10; 1462 ВО II, 284); полскм 2 
(1434 Созі. II, 666; 1467 ВО II, 297); род. одн. ч., с. поль- 
ско(г), пол(с)кого, ЇЇОЛЬСКОГО, полского, (по)леко(г), 
по(л)ского, полско(г) 33 (1388 Р 39; 1395 Созі. II, 610; 1400 
Р 62; 1402 Созі. II, 621; 1408 Созі. II, 633; 1415 Р 87; 1434 
Созі. II, 670; 1445 Р 148; 1488 АЗ І, 241; 1499 ВО II, 424 
і т. ін.); полскаго, пол(с)каго 5 (1491 КЄ; XV ст. ВС 7, 26; 
1499 ВО II, 422, 423); дав. одн. ч. польскому, полско(м), 
польско(м), пол(с)кому, пол(с)кому, поленому, Роїзкошп, 
полекомоу, по(л)скомоу, польскомоу, полском(у) (1352 Р 
6; 1388 Р 42; 1393 Со5*. II, 607; 1400 Соя/. II, 618; 1404 Р 
70; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1434 Р 130; 1448 Созі. II, 
733; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1499 ВО II, 425 і т. ін.); знах. одн. ч. 
полского, польского, по(л)ского (1411 Созі. II, 638; 1435 
Созі. її, 691; 1442 Созі. її, 719; 1445 Созі. II, 726; 1453 
Созі, II, 765); ор. одн. ч., с. польскьімь, полскьімь, по(л)с- 
кнмь, полскьім, польскьмь 8 (1352 Р 5; 1366 Р 14; 1448 
Созі. II, 305; XV ст. ВС 25 зв.; 1499 ВО II, 419, 420); поль- 
скимь, пол(с)кимь, полекимь, польскимь 4 (1393 Созі. 
II, 607; 1404 Р 70; 1433 Р 123; 1442 Созі. II, 717); місц. 
одн. с. оу пол(с)комт> (1395 Созі. 11,612); наз. одн. ж> пол¬ 
еная, полена А 3 (1433 Р 123; 1448 Созі. II, 734; 1468 ВО 
II, 302); полена 1 (1448 Созі. II, 734); род. одн. ж- польскои, 
полекои, по(л)скои 15 (1402 Созі. II, 621; 1433 Р 120; 1434 
Созі. II, 666; 1448 Созі, II, 734; 1449 Созі. II, 746; 1453 
Созі. II, 765; 1462 ВО II, 289; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1499 ВО II, 
421 і т. ін.); пол(с)коє, польскоє, полекое, по(л)скоє 9 
(1395 Созі. її, 612; 1434 Р 130; 1435 Р 132; 1475 Р 133; 
1485—1500 АЗ І, 120; XV ст. ВС9зв.; 1496 АЛРГ 72); по- 
(л)скоь, пол(с)коь,польскоь,їполискоь, полекоь, по(л)скоА 
9 (1388 Р 43; 1395 Созі. 11,613; 1400 Р 62; 1401 Р 64; 1434 
Р 130; 1436 Созі. II, 706; 1445 Созі. II, 729); ! по(л)скиє 1 
(2-а пол. XV ст. СПС)\ ! польскии 1 (1361 АСІ 6); дав. 
одн. ж• польскои, по(л)скои, пол(с)кои, полекои, польскои, 
польскоі 75 (1388 Р 39; 1393 Созі. II, 607; 1400 Созі. II, 
619; 1402 Созі. II, 621; 1433 Р 121; 1434 Р ІЗО; 1445 Созі. II, 
729; 1453 Созі. її, 766; 1462 ВО II. 284; 1499 ВО II, 420 
і т. ін.); иольскуи 1 (1434 Р ІЗО); по(л)скоА 1 (1445 Созі. II, 
729); ! пильскои І (1434 Р 130); знах. одн. ж■ полекоую 
(1448 Созі. II, 734); ор. одн. ж. полекою, по(л)скою (1433 
Р 123; 1439 Созі. II, 712; 1448 Созі. II, 306); род. мн. поль- 
ски(х), полених 2 (1424 Р 100; 1496 АЛРГ 73); і полки(х) 
1 (1404 Р 70); полскьіхь І (1462 ВО II, 283); дав. мн. поль¬ 
скимь, полски(м), полекимь 4 (1434 Р 130; 1448 Созі. II. 
733, 735; 1462 вЬ II, 283); полскьімь, полскьі(м), полскьім 
З (1434 Созі. II, 664; 1448 Созі. II, 733; 1462 ВО її, 284); 
ор. лін. поленими (1455 Созі. її, 774). 

* ПОЛТВА ж. (і) (назва річки у Волинській землі): 
Му Шііоісі, теїукі кпіаг, Іуіо^зкіу... сгупіт гпатІпІІо... 
\г баїі іезто.. яеіузгсге Катеп... па гусї РоН\уі (Ужів, 
1420 АЗ І, 25) 
ФОРМИ: місц. одн. па Ро1і\уі (1420 АЗ І, 25). 
ПОЛТЄВЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли до¬ 

бриє люде па(н) васко люби(ч)... пань ва(с)ко полтєвь 
(Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. полтєвь (1478 ЗРМ). 

*ПОЛТОРА числ. дробовий (33) (у сполуч. з іменни¬ 
ками чоловічого і середнього родів) півтора: а кто имєть 
повезти сукно... у бани огь гривну польвтора гроша (Су- 
чава, 1408 Соз/. II, 631); из нєкрашєвщиньї по(л)тора 
вєдря мєдоу (б. м. н., бл. 1458 Р 167); В Берестьи войгь 
володимирский Луд а Сташко ратушний.,, личбу делали з 

мита володимерского: держали полтора года и пАт недель, 
дали всего полсемадесАть копь грошей и 12 гр. (Берестя, 
1496 АЛРГ 78); Пань Литавор маршалокь а 'О'едко пи- 
сарь брали личбу в ключника киевского... с полутора году 
(б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 80). 
ФОРМИ: род. полутора (1497—1498 АЛРГ 80); знах* 

польвтора, полвтора, полфтора 18 (1408 Созі. II, 631, 632, 
633; 1434 Созі. II, 668, 669, 670; 1460 ВО II, 274 і т. ін.); 
полтора, по(л)тора 14 (1456 Созі. II, 789, 790, 791; бл. 
1458 Р 167; 1460 ВО II, 275, 276; АЛРГ 78). 
Див. ще *ПОЛТОРЬІ. 

*ПОЛТОРАСТА числ. дробовий (3) півтораста, півтори 
сотні, сто п’ятдесят: Я Гринко Болобань вьізнаваю... 
штожь продаль есми им’Ьне... за полтораста копь манити 
ческое (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); и отець 
нашь... подаль Федку Гавриловичу за его службу 50 копь 
грошей на томь имініи, а 100 копь велГль заплатити... 
в'Ьно... и вь той полторусту копь грошей даль ему тое 
им'Ьніе до его живота (Кам’янець, 1494 АЛМ 54). 
ФОРМИ: знах. полтораста, по(л)тора(с)та (1440—1492 

АкЮЗР II, 105; п. 1450 ПИ № 9); місц. вь полторусту 
(1494 АЛМ 54). 

*ПОЛТОРЬІ числ. дробовий, невідм. (5) (у сполуч. 
з іменниками жіночого роду) півтори: продали єсмо мьіто 
лоуцькоє... на три годьі на го(д) по по(л)тори тисАчи 

копь (Краків, 1487 АМЛ)\ прото мьі нцЬ укладаємь то(т) 
обьічаи... би кєлїхь оучинєнь за по(л)торьі гривни кь 

цркви... штобьі дано (XV ст. ВС 23 зв.); Продали есмо ми¬ 
то луцкое... на трьі годи за полторьі тисАчи копь грошей 
(Вільна, 1498 АЛРГ 81). 
ФОРМИ: знах. по(л)тори, по(л)торьі, польторн, полто- 

рьі (1487 АМЛ; XV ст. ВС 23 зв., 36 зв.; 1498 АЛРГ 81). 
Див. ще * ПОЛТОРА. 
ПОЛТРЄТЯ див. ПОЛЬ ТРЕТЯ. 
ПОЛТРЕТИ, ПОЛЬТРИТЬЄ числ. дробовий, невідм. 

(3) (у сполуч. з іменниками жіночого роду) два з полови¬ 
ною, діал. пївтретя: пань староста творьянь взмль 
на твоє потреби л гривень и поль тригьє гривни 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35); а дани по(л)трєти колоди оу 
стожьку (б. м. н.,XV ст. ИК)І Ино от того днА до Божого 
нароженья взАли есмо полтрети копьі грошей без дву гро¬ 
шей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
Див. ще ПОЛЬ ТРЕТЯ- 
*ПОЛТР€ТЬЯДЬЦАТЬ числ. дробовий (4) двадцять 

п'ять: город чодно(в)(!), на городе... воло(в) два(д)цать 
коро(в) шєсть свинє(и) по(л)трєтьядьцать (б. м. н., бл. 
1471 ЛК.З 91 зв.); продали єсмо мьіто лоуцькоє... на три 
годи на го(д) по по(л)тори тисАчи копь и по по(л)трєтАдь- 
цати копь широки(х) грошє(и) (Краків, і487 АМЛ); А то 
все роздано... Володимерскихь капньїхь пенезей и вер- 
ховщиньї а циншовьіхь литовижзких пАтдесАть копь 
и чотири копьі и полтретАдцать грошей (б. м. н., 1497— 
1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: наз. по(л)трєтьядьцать (бл. 1471 ЛДЗ 91 зв.); 

дав. по(л)трєтАдьцати (1487 АМЛ); знах. по(л)трєтАдь. 
ца(т), полтретАдцать (1487 АМЛ; 1497—1498 АЛРГ 79). 

* ПОЛТРЕТАДЦАТЬ див. * ПОЛТРЄТЬЯДЬЦАТЬ. 
*ПОЛТРЄТАДЬЦАТ див. *ПОЛТРЄТЬЯДЬЦАТЬ. 
ПОЛОУБЄНСКИЙ ч. (2) (особова назва): Я Йван Ти- 

мофєєвич Коуль... з жєною... визнаваєм.., штож взАли 
єсмо вь кнАзА ВасилА Єго Милости Андрьєвича Полоу- 
бєнского тридцат коп грошей широких (Друцьк, 1492 АЗ 
ЇІІ, 23); А при том... бьіл... кнАз Василєй Андр-Ьєвич 
Полоубєнский (Боковичі, 1496 АЗ І, 245). 
ФОРМИ: наз. одн. Полоубєнский (1496 АЗ І, 245); род. 

одн. Полоубєнского (1492 АЗ III, 23). 
*ПОЛУТРОШИКЬ ч. (2) (назва грошової одиниці) 

півгрошик (1): а коли бьіхомь хотЬли любо сами взАти в 
нєго то селище... тогди имаємь заплатити ему пАтьдєсАть 
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грйвє(н) полугрошки (!) по той личбє как"ь оу подольекои 
зємли идєть (Острог, 1427 Р 109); 
подольскии полугрошики (1) див. ПО- 

дольскии. 
ФОРМИ: ор. мн. ! полугрошки (1427 Р 109). 
Див. ще *ПОЛУГРОШНИКЬ. 
*ПОЛУГРОШНИКЬ ч. (2)Оп°Д°льскии п о - 

лугрошники див. ПОДОЛЬСКИИ. 
ФОРМИ: ор. мн. полугрошники (1429 Р 112, 113). 
Див. ще *ПОЛУТРОШИКЬ. 
* ПОЛУДЕНЬ ч. (2) (сторона світу) південь: а одь 

тоеи дольїньї Кобельїкой (!) на полудень грунгь Хмель- 
ницкій вправо (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: знах. одн. полудень (1430 ГВКЛ 7, 8). 
*ПОЛОУКОПЬЕ с. (1) (ста. роїкорїе) (плата натурою 

за користування землею, ЗО снопів) полукіпок, півкопи: 
Павє(л) землю дє(р)жить глазо(в)щиноу а с тоє зємли хо- 
живало (!) дє(и) издавна колода мєдоу ино та А зємлА вє(л)- 
ми давно запоустєла бьіла, ино єщо Ґрєжаньски(и) Редько 
да(л) ему на полоукопьи онь тоє даєть (б. м. н., бл. 1471 
ЛДЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. на полоукопьи (бл. 1471 ЛДЗ 93 з в.). 
*ПОЛУМЕРОКЬ ч. (1) (міра місткості рідких і сипу- 

чих тіл) восьма частина колоди: а я кн( А)зь Семен Юрьє- 
вич маю придати ку св(А)тому Иоанну к Голшаном полу- 
мєрокь меду (Степань, 1489 І, 89). 
ФОРМИ: знах. одн. полумєрокь (1489 АЗ І, 89). 
*ПОЛУНОСЧЬ ж■ (1) (цсл. полунощь) (сторона сві¬ 

ту) північ: а покинувьши гостинець Ольїшский вь право... 
поехати гостинцомь, которьій идєть до Колковь ку полу- 
носчьі (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: дав. одн. полуиосчьі (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*ПОЛФТОРА див. *ПОЛТОРА. 
І ПОЛЦА <СТОЛЦА> див. *СТОЛЕЦЬ. 
* ПОЛ ЧЕТВЕРТА СТА числ. дробовий, невідм. (1) три 

з половиною сотні, діал. півчварта сотні: а оу волости 
чоловєковь по(л)чєтвє(р)та ста (б. м. н., ХУ ст. ИК). 
Див. ще * ПОЛЬЧЄТВЕРТЬІ. 
ПОЛШЕСТА СТА числ. дробовий, невідм. (2) п’ять з по¬ 

ловиною сотень, діал. півшоста сотні: Приходь положили 
полшеста ста копь грошей и три копьі грошей (Берестя, 
1495 АЛМ 128); Приход положили полшеста ста копь 
грошей и трьі копьі грошей (Вільна, 1497 АЛРГ 79). 
ПОЛШОСТА числ. дробовий, невідм. (2) (у сполуч. з імен¬ 

никами чоловічого роду) п’ять з половиною, діал. пів¬ 
шоста: а ис тьіх людей дани идєт... копа грошей, и пол 
шоста гроша (б. м. н., 1470 АЗ І, 67). 

*ПОЛЩА ж- (2) О в є л ї к а я п о л щ а (2) див. 
великий1. 
ФОРМИ: місц. одн. во (оу) По(л)щє (ХУст. СЯ 43,43зв.). 
Див. ще *ПОЛСКА. 
ПОЛЬ1, ПУЛЬ числ. дробовий, невідм. (15) пі в: ана про¬ 

дала... поль става (Перемишль, 1359 Р 10); тогде воитєкь 
положи(л) листь... што жь пани ядвига хмелевая... уздала 
пол села сулймова воиткови (Львів, 1412 Р 81); а вь гай 
даль есми ему у пуль гаю за манастьіремь (Луцьк, 1447 
АрхЮЗР 8/ІУ, 10); Мьі пань моужьіло боучацски... внз- 
наваємь... и(ж)... придали есми ємоу по(л) мьіта (Снятин, 
1454 Р 162—163); да є(ст) ему оури(к) сь оуси(м) по(л) 
доходо(м) (Сучава, 1460 Сові. 8. 33); а мають намь вь кажь- 
дьі(и) годь давати готови(з)ною вьідє(р)жавшьі по(л) года 
шєстьдєсАть копь шьіроки(х) грошє(и) (Петрків, 1489 АМВ). 

*ПОЛЬ2 ч. (4) стать: и какь предки ихь такь и воньї 
сами и ихь щадки музского полу держати мають (Троки, 
1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: род. одн. полу (1498 ГВКОО). 
*ПОЛЬ БОЧЬКИ ж* (1) (назва міри місткості) 

півбочки: а в городе поушєчьного порохоу поль бочьки а 
шиповь го(д)ньіхь бочька (б. м. н., XV ст, ИК)- 
ФОРМИ: род. одн. поль бочьки (ХУ ст. ИК)- 

*ЇЇОЛЬВТОРА див. *ПОЛТОРА. 
*ПОЛЬ ГРИВНЬІ ж- (4) (назва грошової одиниці) 

півгривні: а пить моричь (!) в олєша оу дому за поль 
гривньї грошювь (Перемишль, 1378 Р 26); а хто бортиоє 
дрєво зроубить, бє(з) пчо(л) то по(л) гривньї заплатіть 
(XV ст. ВС 37—37 зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. полоугривиьі (XV ст. ВС 30 зв.); 

знах. одн. поль гривни, по(л) гривни (1378 Р 26; ХУ ст, 
ВС 37 зв.).__ 

* НШІ Ь ГРОША ч. (5) (назва грошової одиниці) пїв- 
гроша (4): и то, господару, помню: давьівали... княгини ве¬ 
лико# Витовтовой... по пол гроша (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР 
І, 17); у Несвицьі одь накладного воза по полу грошу да¬ 
вати (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); а кн<А)зю Солта- 
ну оу Вишнєвцьі пол гроша из збаразского мита (Луцьк, 
1463 АЗ 1, 55); 
хоте за пол гроша (1) хоч трохи, хоч за пів- 

гроша: а кто бьі сі покоуси(л)... да оусхочє(т)... оузіти ис 

ти(х) три вози црквни(х) хоте циноу за по(л) гроша то(т) 
є(ст) на(м) противни(к) (Сучава, 1453 ПГОВ). 
ФОРМИ: дав. одн. полу грошу (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); 

знах. одн. пол гроша, по(л) гроша (п. 1444 АкЮЗР 1, 17; 
1453 ПГОВ; 1463 АЗ І, 55). 

! ПОЛЬДЬГАЕЦЬСКЬІИ див. *ПОДГАЕЦКИИ. 
*ПОЛЬДЬВАНОСТА числ. дробовий (1) сорок п'ять, діал. 

півдев’яноста: а ксєму лету... привісили єсмо н(ш)ю печать 

подь л(т)ьі ржтва х(с)ва тисАча лі(т) и Д ста лі(т) и поль- 
дьвАноста (Ольховець, 1445 СРК)• 

ФОРМИ: род. польдьвмноста (1445 СРК). 
*ПОЛЬ КОПЬІ ж. (3) (назва одиниці грошової лічби) 

півкопи: а на мєстє людє(и) по(л)но ко(р)чомь кг а дають 
по полоукопє грошє(и) с ко(р)чми (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
91 зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. полоукопє (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 

знах. одн. по(л) копи (бл. 1471 Л/(3 90зв., 93 зв.). 
*поль мили ж. (3) (назва міри відстані) півмилі: 

а едучи дорогою зь полмили на западь зимний... по левой 
стороне Теременское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); 
а одь тьіхь копцовь... на пуль мили дольїною... где также 
есмо грань на явори вьітесальї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
8); не доходАчи тоули(н) по(л) мили коурьга(н)ии (б. м. н., 
бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: знах. одн. полмили, по(л) мили 2 (1322 АрхЮЗР 

1/УІ, 3; бл. 1458 Р 167); пуль мили 1 (1430 ГВКЛ 8). 
*ПОЛЬ ПОСТАВЬ ч. (1) (назва міри довжини тканин) 

розм. півпостава: а єще єсмьі дали... игумєну по єдинь 
поль поставь сірого сукна (Сучава, 1411 МіН. АІЬ.). 
ФОРМИ: знах. одн. поль постань (141 і Міп. АІЬ.). 
ПОЛЬПРИЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): а сє зємлАнє 

пань ходько бьібельскии... иванько польпричичь (Пере¬ 
мишль, 1359 Р 10). 
ФОРМИ: наз. одн. польпричичь (1359 Р 10). 
*ПОЛЬ РОУБЕЛЬ ч. (7) (назва грошової одиниці) 

півкарбованець: а кто идєть до татарьскои стороні, от 

ві кантари... у більш городь, поль рубель еєрєбра (Суча¬ 
ва, 1408 Сові. II, 631); А кто идєть до татарскои стороньї, 
от дванадєсАт кантари... оу Би лом городі пол роубли еє¬ 
рєбра (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: знаг. одн. поль рубель 2 (!408 Сові. II, 631); 

поль роубль 2 (1434 Сові. II, 668); пол роублм 2 (1456 
Сові. II, 789); пол роубли 1 (1460 ВО II, 273). 
ПОЛЬСКИИ див. ПОЛСКИИ. 
*ПОЛЬТОРЬ1 див. *ПОЛТОРЬІ. 
ПОЛЬ ТРЕТЯ. ПОЛ ТРЕТЯ числ. дробовий, невідм. (2) 

(у сполуч. з Іменниками чоловічого та середнього родів) два з 
половиною, діал. півтретя: у Володимирьі оть накладного 
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воза поль третя гроша давати (Степань, 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9); а иноє люди новиє а и тьіє дають... двє колодє 
мєдоу и по(л)трє(т) вєдра мєдоу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
92). 
Див. ще ПОЛТРЕТИ. 
ПОЛЬТРИТЬе див. ПОЛТРЕТИ. 
ПОЛЬТРИТЬЯ СТА чиє я. дробовий, невід м. (1) дві з 

половиною сотні, двісті п’ятдесят, діая. півтретя сотні: А 
ИЗЬ рМШЮВЬСКОИ волости приходить поль тритья ста ко¬ 
ло^) (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 

*ПОЛЬЧЕТВЕРТЬІ чися. дробовий, невідм. (1) (у сполуч. 
з іменником жіночого роду) три з половиною, діая. пів- 
-чварта: тамь в томь дво(р)цьі... жита польчєтвє(р)тьі сти- 
рьтьі (б. м. н., XV ст. ИК). 
Див. ще * ПОЛ ЧЕТВЕРТА СТА. 
* ПОЛ ВДЕНЬ ч. (4) (середина дня) південь, полудень; 

соу(д) израна алюбо до об'Ьда алюбо да (!) полоудни имаєть 
бьіти соужєнь (XV ст. ВС 6). 
ФОРМИ; род. одн. полоуднм 2 (XV ст. ВС 13); полоудни 

2 (XV ст. ВС 6, 13). 
ПОЛЬНАЯ ж. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

Я волчько бодє(н)ковьскии... визнаває(м)... и(ж)... прода¬ 
ли єсмо... на имА оз'Ьро н'Ьжє(н)... а польная (Овруч, 
2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ; наз. одн. польная (2-а пол. XV ст. СПС). 
*ПОЛЬНЬІИ прикм. (1) (у знач, іменника): землероб, 

хлібороб, рільник: кь Житомироу село крошнА а в томь 
сєлє даньнико(в) три а дани дають колодоу мєдоу... а 

польньїхь дє(и) два(д)цать члвка тьіє вси подьімьщиноу 
дають што озлє пашоуть а тоуть же ловьцовь чєтьіри а 
пАть слоугь подьімьщиньї не дають (б. м. н., бл. 1471 ЛДЗ 
92 зв.). 
ФОРМИ: род. мн. польньїхь (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ПОЛЬСКИ див. ПОЛСКИИ. 
ПОЛЬСКІЙ див. ПОЛСКИИ. 
*ПОЛЬСКО с. (1) О в є л ї к є п о л ь с к о див. 

ВЕЛИКИЙ1. 
ФОРМИ: род. одн. польска (1395 Сові. II, 613). 
ЇПОЛЬСКОИ (ПОДОЛЬСКОИ) (1): пань дЬтри(х) 

изь бучА(ч) староста зємл’Ь польскои (!) (Кам’янець, 1420 
ПГ АГ). 
Див. ПОДОЛЬСКИИ. 
ПОЛЬСКЬІИ див. ПОЛСКИИ, 
ПОЛЕНА1, ПОЛЕНА ж■ (82) поляна (66): а хотарь 

имь... на ту сторону сєрєта оу нижнимь коньци полАньї 
могьіла (Роман, 1392 Сові. І, 7); мьі Швитрикгаило на зна- 
мость то чиними... ажє... дали єсмо ему... дв-Ь полАнІь 
березово а жабі є (Снятин, 1424 Р 99); а сє з де єсмо положи¬ 
ли границю... чєрєсь полАноу и чєрєсь бол(о)то (в ориг. 
бо(л)то.— Прим, вид.) (Манів, 1478 АЗ І, 76); А хотар... 
да ест... на край л'ЦОа, та черєс л'Ьс до нижній конєц по¬ 
лини (Ясси, 1497 ВВ II, 100); 

(назви полян у Молдавському князівстві): поліна 
бєлєгітєва (1): и дали єсми ємоу... пол'Ьноу бєлє- 
гЬтєвоу (Сучава, 1439 МіН. 205); поліна микоу- 
лицина (2): мьі стєфань воєвода... чиним знаменито... 
ожє прїидє... пєтрь вилна... и дал... лазороу... половина 
полТна микоулицина (Ваелуй, 1472 Сові. 5. 87); полі¬ 
на опришина (1): єдно село на солономь тазловй 
на имА провозєщи и пол'Ьна опришина о(т) кьрова на вє- 
лико(м) тазлові (Сучава, 1419 444); (поліна) 
роускова (1); а хотарь... мєжє полини оурЬклева 
и роускова (Сучава, 1453 Сові. II, 445); полАна с и - 
рАтьская (і): мьі алєксандрь воєвода... чинимь 
знаменито... ожє ... дали єсми монастирєви стго иикольї што 
на полАньї сирАтьско(м)... болота (Сучава, 1409 Со5/. І, 
69); полАна скоумпова (1): а хотарь зубрєв- 
цємь... на вєрхии конєць полАнь скоумповьі(х) (Сучава, 
1429 Сові 1. 280); поліна оу ріклрва (1). 

оуріклєва поліна (1): єще є(е)ми дали... 
оур’Ьклєва пол'Ьна (Сучава, 1453 Со5^. II, 445); д о л г а я 
поліна(І) див. ДЛЬГЬІ; Златарєва поліна 
(1) див. *ЗЛАТАРЄВЬ; киприянова поліна 
(1) див. *КИПРИАНОВТ>; Пинтєнова поліна 
(2) див. *ПИНТЕНОВЬ; сєрбоулова поліна 
(1) див. *СЕРБОУЛОВЬ; тєрновскз поліна 
(1) див. *ТЕРНОВСКЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. польна 7 (1419 ВІК«А» 444; 1448 

Сові. II, 300; 1453 Сові. II, 445; 1458 МіН. Вос. 122; 1491 
ВИ І, 473; 1492 Сові. 8. 162); зам. род. конєць (половина, до) 
пол-виа 4 (1409 Сові. І, 65; 1458 Ви І, 19; 1466 Ви 1, 114; 
1472 Сові. 3. 87); зам. знах. дали єсмьі (дєржит) польна 7 
(1426 Сові. І, 178; 1436 Сові. І, 467; 1443 Сові. II, 155; 1456 
Сові. II, 569; 1469 ВВ І, 134; 1470 ВІД«А» 522); чєрєс 
полена 1 (1438 О В Ас 27); род. одн. полЬни 7 (1463 Сові. 3. 
45; 1465 ВИ І, 88; 1487 ВИ І, 292; 1490 ВВ 1, 403; 1491 
ВВ І, 473; 1497 ВВ II, 100); польиьі, пол/лнм 5 (1392 Сові. 
I, 7; 1420 Сові. 1, 135; 1424—1425 ВВАс 19; 1429 Сові. І 
248; 1462 ВВ І, 56); знах. одн. польноу, полАноу 13 (1409 
Сові. І, 65; 1420 Сові. І, 135; 1431 Сові. І, 317; 1439 МіН. 
205; 1463 ВВ І, 73; 1478 АЗ І, 76; 1491 ВИ І, 451; 1497 
ВВ II, 100 і т. їн.); ! пол*но 1 (1497 ВВ II, 100); зам. род. 
от польноу 9 (1400 Сові. І, 37; 1472 Сові. 5. 88; 1491 ВВ І, 
473); ор. одн. польною (1448 Сові. II, 281; 1462 ВВ І, 55); 
місц. одн. на полАньї (1409 Сові. І, 69); наз. мн. пол-ьни 
(1470 ВВ І, 148); род. мн. полмнь (1429 Сові. І, 280); дав. 
мн. полинам 1 (1491 ВВ І, 453); полоном 1 (1462 ВВ І, 52); 
знах. мн. польньї 3 (1443 Соа*. II, 160; ! 462 ВВ 1, 52; Сові. 
В. 11); полини 1 (1462 ВВ І, 52); ор. мн. польнами, полАиа- 
ми 10 (1426 ВАМ 21; 1428 Сові. І, 202; 1470 ВІН«Л» 522; 
1483 ВВ І, 269, 270; 1488 ДГСВМЩ; ДГСПМ)\ полини З 
(1463 Со5*. 5. 45; 1486 ВВ І, 289; 1490 ВВ І, 403); полини 1 
(1453 Сові. II, 445); знах. де. полоні (1424 Р 99). 
Див. ще *ПОЕНА, ПОЕНИЦА, ’^ПОЛ'ЙНЇЦА, ПОАНА1. 
ПОЛЕНА0 ж. (21) (яазва села у Молдавському князівст¬ 

ві): а о(т) того села... оузАли єсмьі пАть двори татарь и 
дали єсмьі нхь монастирєви стго никольї о(т) полАньї (Су¬ 
чава, 1411 ВІЯ&А* 439); И також прїидє... дочка Нєкито- 
ва... и продала... дв’Ь сєл-Ь... на илгЬ Полена (Сучава. 1488 
ВВ І, 355) 
ФОРМИ: наз. одн. Полена (1488 ВВ 1, 355, 356); род. одн. 

полАньї, польнн 8 (1411 £>/£«Д» 439; Сові. І, 95; 1438 
ВВАс 27; 1443 Сові. II, 128; 1446 ПГСПМР; 1448 Сові. II, 
365, 366; 1449 Сові. II, 378); полини 2 (1434 ВІП«А» 464; 
1488 ВВ І, 356); полєни 2 (1486 Вй І, 289, 290); дає. одн. 
зам. род. о(т) польн* (1441 Ш#«Л» 477); знах. одн. зам. род. 
о(т) польноу (1448 0//?«Л» 491; 1449 Сові. II, 391; 1472 
£>//?«Л» 530); знах. мн. польни (1471 £)//?«Л» 525) 
Див. ще ПОАНА2. 
ПОЛЕНА3 ; ж- (4) (назва селища у Молдавському кня¬ 

зівстві): и дали єсми... тоє прА(д)рєчєноє сєлищє на им'Ь 
польна (Сучава, 1490 ДГСХМ)- 
ФОРМИ: наз. одн польна (1490 ВО І, 436; ДГСХМ). 
ПОЛЕНА4 ч. (5) (особова назва): мьі пєтрь воєвода... чи- 

ни(м) знаменито... ожє прїидоша... пань михаиль... и 
ста(н) полена и т А гали сЬ за два села (Сучава, 1448 Сові. 
II, 361—362); а они... дали... прївилїє... шо коли имал 
оуико их По<л),Ьна Дан нз тоє село (Сучава, 1478 ВВ ї, 
219). 
ФОРМИ: наз. одн. Полена, польна, По<л>ьна 3 (1448 

Сові. II, 362; 1478 В В І, 219); зам род. оуноуци полЬна 
2 (1478 ВВ 1, 218, 219), 
Див. ще ПОАНА3. 
-ПОЛІ!пїЦА ж■ (2) поляна: хота(р)... на Козїя кь 

вєлїкою гороу на пол'Ьнїци (Корочин Камінь. 1458 МіН. 
Вос. 122). 
ФОРМИ: місц одн. на польнїци (1458 МіН Вос 122); 

наз. де. ! польнци (1458 МіН. Вос. 122), 
Див ще *ПОЕНА. ПОЕНИЦА. ПОЛЕНА1. ПОАНА1. 



•ПОЛЯ НО ВЬ — 189 — померти 

*ПОЛЯНОВЬ прикм. (1): а стана полиново привилїє 
да не изьісчє(т) сїє привилїє наше николи на в'Ьки (Сучава, 
1439 Сочі. II, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. с. полиново (1439 Сові. II, 41). 
Пор. ПОЛЯНА4. 
ПОЛЯ ПШИВАТИ, ПОЛЯ ПШЇВАТИ, ПОЛ ЕПІ1ІИВА- 

ТИ, ПОЛЕПЬШИВАТИ діесл. недок. (II) поліпшувати, 
поправляти (що): можєть соб'Ь полепшивати и росшириватн 
и осадити и примножити (Київ, 1433 Р 119); можєть соб'В 
полепшивати и розширивати и осадити и примножити 
(Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17); ВидЬвши есмо службу... пана 
Петра Мушчича... дали есмо... тая им'Ьнія... а можєть 
соб’Ь тая им^нія полепшивати, и розширивати, и на новомь 
корени посадити (Вільна, 1492 АЛМ ЗО—31). 
ФОРМИ: інф. полепшивати, польпшївати 8 (1433 Р 

119; 1437 Р 136; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 Р 
152; 1451 Р 156, 159; 1452 Р 161); полепшивати, полепши¬ 
вати, полепьшивати 3 (1437 АЗ І, 34; 1445—1452 АрхЮЗР 
8/1V, 13; 1492 АЛМ ЗО). 
Лив. ще ПОЛЄПШАТИ, *ПОЛЕПШИТИ СА, ПОЛЄПЬ- 

ШОВАТИ, поляпшити. 
ПОЛЯ ПІНИТИ, ПОЛЄПШИТИ, РОІЛР8ІТУ діесл. док. 

(4) (що) поліпшити, поправити: А Шо іезгло іеши гіаіі... 
паззи бісііпи, а па іЬот тогеі згоЬі рггіз/асііії, роїірзіїу 
(Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); а также што у том име- 
ню собе полеп'ьшьіт, на ловом корени посадит, можетсобе 
розширити (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11). 
ФОРМИ: інф. поліпшити 1 (1446 АкЮЗР І, 18); полєп- 

шити 1 (1446 АЗ І, 43); роїірзіїу 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); 
майб. З ос. одн. полепьшнт (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11). 
Див. ще ПОЛЄПШАТИ, *ПОЛЕПШИТИ СА, ПОЛЕПЬ- 

ШОВАТИ, ПОЛЯ ПШИВАТИ. 
*П0ЛЯП1ІІЯНЬ€ с. (1) поліпшення, поправа: а што мо¬ 

же причинити болшє межи тЬми вжитки то на своє пол'Ьп- 
шЄньє яко жь торговлА исталасА (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: знах. одн. полепшеньє (1370 Р 18). 
Пор. ПОЛЯПШИТИ. 
•ПОЛЯТИТИ діесл. док. (2) (ста. роїесіс) (кому що) 

доручити, довірити: тогдьі па(н) птрашь пиликовичь нє 
могль бити к тому розьизду але пол'Ьтиль своА села тис- 
мАнчаньї и тото(т)ь розьиздь прАтєлю (так.— Прим, вид.) 
своєму пану АньчЄєви зубрєви себе мЄсто (Галич, 1404 Р 
68); И потомь говорила намь дворенинь наше Я кубе 
Домотькановичь, што жь би тая Угриновьская ему тежь 
тетька бьіла, а тое именье ему полетила во опеканье (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 437). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. пол^тиль (1404 Р 68); 3 ос. 

одн. ж. полетила (1489 РИБ 437). 
Див. ще *ПОЛЕЦАТИ, *ПОЛАЦИТИ. 
* ПОЛЮБИТИ д іесл. док. (1) (собі кого) (вибрати до 

вподоби) уподобати, сподобати: и мьі... того курила иванова 
сьша допустили єсмо ровного дЬлоу во всє(и) о(т)чинє 
й(х), и казали єсмо и(м) тую о(т)чьіну и(х) подєлити боА- 
ро(м) смолєнски(м)... котори(х) соб’Ь полюбАть (Вільна, 
1495 В/0. 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. полюбАть (1495 В/0 
Див. ще *ЛЮБИТИ, *СЛЮБИТИ СА. 
*ПОЛЮДИЄ див. *ПОЛЮДЬЄ. 
*ПОЛЮДНЕ с. (3) (рід натуральної данини старостам 

або намісникам-державцям) полюддя: Павє(л) дє(р)жить 
двє зємли даньньі(х) даєть с тьіхь зємль копоу грошє(и) а 
полюдного двє вєдрє мєдоу чотири коуници (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: род. одн. полюдного (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
Див. ще *ПОЛЮДЬЄ, 
*ПОЛК)ДЬЄ с. (18) (рід натуральної данини старо¬ 

стам або намісникам-державцям) полюддя: а записала 
есми... кь манастьтру Светого Спаса вь Кобрьіню село 
Корчичи, и зе всими доходи, и зь данью и зь полюдьемь 
(Кобринь, 1401 АкВАк ПІ, 2); а идє(т) с нє(г) колода мє¬ 

доу и сь всєми пошлинами з бобри ис куницями и с лолю- 
(д)ємь (Київ, 1427 Я 108); Игна(т) дє(р)жнть землю васи- 
лє(в)щиноу а с тоє зємли даєть сорокь грошє(и) а полю- 
дьА двє вєдрє мєдоу а двє коуници (б. м. н., бл. 1471 ЛДЗ 
93 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. полюдья, полюдьА, полю(д)А 11 (бл. 

1471 ЛДЗ 93, 93 зв.); полюдия, полюдиА 4 (бл. 1471 ЛКЗ 
93); ор. одн. полюдьемь, полю(д)ємь (1401 АкВАД III, 2; 
1427 Р 108). 
Див. ще *ПОЛЮДНЕ. 
*ПОЛАНА* див. ПОЛЯНА1. 
*ПОЛАНА2 див. ПОЛЯНА2. 
*ПОЛАНЕ мн. (1) (назва народу) поляки: а св’Ьдковє 

на то пань хрщєнь судомирски(и) пань збьігн'Ьвь маршАл- 
ко пань гн'Ьвошь подкомории... пань б'Ьнко старосто 
(так.— Прим, вид.) галицки(и)... иньїхь много бьіло при 
томь добрьіхь люди(и) полАнь и руси (Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: род. мн. полАнь (1399 Р 59). 
*ПОЛАНИЦА ч. (2) вільний, безземельний селянин, 

який за договором працював на землі землевласника: а в 
томь же дєвєть полАни(ц) што зємль нєдє(р)жать (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: наз. мн. полАници (бл. 1471 ЛКЗ 92); род. 

мн. полАни(ц) (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
*ПОЛАЦИТИ діесл. док. (1) (стп. роїесіс) (кому що) 

доручити, довірити: а всА та А им'Ьнїа полАци(л) и да(л) 
єсмь жєн’Ь своєи кнАгини мрїи (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: перф. І ос. одн. ч. полАци(л)... (єсмь) (1446 

Р 154). 
Див. ще *ПОЛЕЦАТИ, *ПОЛЯТИТИ. 
ПОМАГАТИ діесл. недок. (29) (кому, кому на кого, що) 

надавати допомогу, помагати (кому, кому проти кого, чого) 
(28): ажє поидєть оугорьскии король на литву польскому 
кролєви помагати (б. м. н., 1352 Р 6); Ми кнА(з) дмитрии 
олгЬпдови(ч) чиним знамєни(т)=„ ожє... коруні польской 
слюбуємь держати цЬлую правду... и на в’Ь(к) помагати ми 
(Молодечно, 1388 Р 43); а стєцко... воєвода... записаль 
сА кролєви... служити прияяти помагати противу каждого 
нєприятєлА (Ланчиця, 1433 Р 123); да и я по доконь- 
чальньїхь записєхь... вамь на нихь помагаль (б. м. н., 
1498 ВО II, 409); своимь животомь помагати (1) 
див. *ЖИВОТЬ. 
ФОРМИ: інф. помагати 25 (1352 Р 6; 1366 Р 14; 1388 Р 

43; 1393 Сові. 11,607; 1395 Сові. її, 612; 1404 Сові. II, 625; 
1433 Р 121, 123; 1445 Сові. II, 726; 1462 ВГ> II, 284; 1485 
ВО II, 372 і т. ін.); Іполагатн 1 (1408 АкЮЗР І, 6); перф. 
1 ос. одн. ч. помогаль (1498 ВБ II, 409); майб. 1 ос. мн. 
хочємь... помагати (1407 Сох/. II, 629); баж.-ум. сп. 1 ос. 
мн. бнхомь... помагали (1411 Сові. II, 637). 
Див. ще ПОМОЧИ. 
ПОМАЛЯ присл. (1) (стп. рогпаїе) незабаром, скоро: 

Сє азь... кнзь ан(д)рє(и) владимирови(ч)... помьіслиль 
єсмь помалЬ и на(м) тамо поити где оци и братїа наш А 
(Київ, 1446 Р 154). 
ПОМЄЖЄ прийм. (1) (із знах.) (виражає просторові від¬ 

ношення, вказує на напрям дії) між: А хотар да єст тим 
селам... (прос)ти оу пискь, по мєжє кичєри (Сучава, 1468 
ВИ І, 127). 
Див. ще МЄЖИ, МЄЖДОУ, МЄЖОУ, ПРОМЄЖИ, 

ПРОМЄЖУ. 
*ПОМЄНУТИ див. ПОМАНОУТИ. 
*їїОМЕРНОЕ с. (і) торгова подать, яку стягали при 

перемірюванні зерна та інших товарів: А поведаль намь, 
штож дей с них одна служьба, а дани они дают двадцать ве- 
дер меду и чотири ведра, а гтомерного два гроши (Мереч, 
1496 АЛРГ 71). 
ФОРМИ: род. одн. померного (1496 АЛРГ 71). 
*ПОМ€РТИ діесл. док. (2) померти: коли (ж) братїя 

рожєная боудоуть вьімєнїи а помроу(т) тогдьі на стрє(ч)- 
ноую братію имєнїє прїидЬ(т) (XV ст. ВС 36). 



ПОМЄШКАТИ — 190 — ПОМОЧИ 

ФОРМИ: майб. З ос. мн. помроу(т) (XV ст. ВС 36). 
Див. ще *ОУМЄРАТИ, *ОУМЄРТИ. 
ПОМЄШКАТИ діесл. док. (1) (сгпп. ротіезгкас) помеш- 

кати, пожити: (,..к на(м) всказьіва(л)... жадаючи... абьі(х)- 
мо... детєи... оставили...) а при нашои вєликои кнгнє на 
ча(с) помєшкати поколе бьі сА опознала (б. м. н., 1495 
ПЛПС). 
ФОРМИ: інф. помєшкати (1495 ПЛПС). 
Див. ще МЄШКАТИ, * ПРОМЕШКАТИ. 
*ПОМИЛОВАТИ діесл. док. (4) (кому, чому що) пожа¬ 

лувати, надати, подарувати (кому, чому що), обдарувати 
(кого чим): господство мьі помиловах слоуз^ нашємоу 
(Ав)рам Фрьнкоу и дадохом єго (!) от нас оурик (Сучава, 
1479 ВО І, 221); И пак дадох и помиловах господство ми 
наш(єи) вишєписаннЬи свАтєи монастири Тазловє сь єди¬ 
но село (Сучава, 1491 ВО І, 464). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. одн. помиловах, пом(и)ловах (1479 

В£> І, 221; 1491 ВО І, 464); 1 ос. мн. помиловахом (1491 
ВО І, 463). 
ПОМИНАТИ діесл. недок. (3): 1. (що) згадувати (1): и не 

имаємь тьі(х) мимошо(д)ши(х) дЬль и мєрзАчо(к) помина(т) 
на в'Ьки али имаємь бьі(т)... ис паномь михаиломь оу в'Ьр- 
ной приязни (Самбір, 1459—1460 ЗЯТЯ/СІЛII, фотокоп.). 

2. (чого) вимагати (що), допоминатися (чого) (1): а пє- 
нєзї даваю(т) на запїсьі а лїхвьі нє дають два годьі штобьі 
сА и(м) ли(х)ва множила... а по двоу годє(х) оужє и(м) 
далє(и) нє(т) лїхвьі жадноє и ни запїсомь имєють помина- 
ю(т) (!) анї то(т) хто сА и(м) запїса(л) нє имєє(т) имь запїсоу 
своєго полнїть (XV ст. ВС 28 зв.). 

3. (що) поминати за упокій (1): а сєстрєнєц мой кн(А)зь 
Богдан маєт от г(о)спод(а)рА моєго п(а)на олизарову 
душу и мою душу поминати (Ровно, 1488 АЗ І, 242), 
ФОРМИ: інф. поминати 1 (1488 АЗ І, 242); помина(т) 

І (1459—1460 ЗНТШ СІЛII, фотокоп.); теп. З ос. мн. по- 
мииаю(т) (XV ст. ВС 28 зв.).' 
Див. ще *НАПОМИНАТЬ СА, ПОМИНАТИ СА, ПОМА- 

НОУТИ, ОУ ПОМИНАТИ, ОУПОМАНУТИ, ОУСПОМИ- 
НАТИ, ОУСПОМЕНОУТИ. 
ПОМИНАТИ СА діесл. недок. (1) (чим) домагатися, до¬ 

поминатися: право та(к) нашло ажь пана игнатовьі лїстьі 
оуморєни на візки нє имаєть ими поминати сА и єго на- 
блїжьшии (Зудечів, 1421 Р 95). 
ФОРМИ: інф. поминати сА (1421 Р 95). 
Див. ще *НАПОМИНАТЬ СА, ПОМИНАТИ 2, ОУПОМИ- 

НАТИ З, ОУПОМАНУТИ 2, ОУСПОМИНАТИ З, ОУСПО¬ 
МЕНОУТИ 3. 

* ПОМИРИТИ СА діесл. док. (2) (з ким) помиритися, 
укласти мир: даємь вашєи мл(с)ти виданїє, ажє мьі и с на- 
шимь братомь, стєфано(м) воєводою, исьєднали сЬ и 
помирили сЬ єсми (Сучава, 1435 Сові. її, 682); єстли сА 

г(с)дрь нангь помири(т) з вашєю мл(с)тью й запишє(т) 

тогдьі они конє(ч)но маю(т) потАгнути в землю г(с)дра на¬ 
шого (б. м. н., 1496 ПДВДА 61). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. помирили сь єсми (1435 Сові. 

її, 682); майб. З ос. одн. см...помири(т) (1496 ПДВДА 61). 
Див. ще *СМИРИТИ СА. 
* ПОМИСЛЬ див. *ПОМЬІСЛЬ. 
*ПОМНИТИ1 діесл. недок. (5) (кого, що) пам’ятати: 

Што твоя милость пишеть, господарь мой, до мене... о 
пошлинахь. ино я, господару, Олькипда не помню. помню 
князя великого Витовта (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); 
ино мьі по(м)нАчи прия(з)нь твою с прє(д)ки нашими на 
твоє жєданьє твоємоу послу дає(м) поуть чи(ст) чєрє(з) 
нашу землю (б. м. н., 1496 ПЧФГ 35—36). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. помню (п. 1444 АкЮЗР 1. 17); 

дієприєл. одноч. помнєчьі 1 (1492—1493 ПВФЧ); по(м)нАчи 
1 (1496 ПЧФГ 35); помня 1 (1496 ОКИ В). 

! ПОМНИТИ2 (ПОЛНИТИ) див. ПОЛНИТИ. 
*ПОМОГАТИ див.ПОМАГАТИ 

*Р0М02ЕИ1Е с. (1) (ста. рогпогепіе) допомога: 
ІезіІіЬу сЬгезі'іапе іети ки ротогепіи пе ргіЬеЬіі... ітід- 
саі' зхеїако^ таї'еі' гаріаіїіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 108). 
ФОРМИ: дав. одн. ротогепіи (1388 2РЬ і08). 
*ПОМОЛИТИ СА діесл. док. (1) (кому) помолитися: 

Сє язь вєликьії кнА(з) дмитриї олгирдовичь помолилсА 

єсмь боу ї стої бци (б. м. н., 1386 Р 33). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. помолилсА єсмь (1386 Р 33). 
Див. ще МОЛИТИ. 

ПОМОРСКИИ прикм. (3) {пор. Ротогге — історична 
область Польщі): мьі кроль казимир... поморскии зЄм- 
л£... потвердили єсмо... єго правого веєго им'Ьнїа (Судо- 
мир, 1361 А07, 6); вло(д)славь... кроль полекин... пан 
поморскии... знаменито чинимьі... ижє... дали єсмьі листь... 
етєфанови воєводь (Лан чи ця. 1433 Р 124). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. поморскии (1433 Р 120, 124); род. 

одн. поморскьіи (1361 АСЇ 6). 
* ПОМОРАНЬІ мн. (2) (назва села у Львівській землі) 

Поморяни: мьі етєфань воєво(д)... чинимь знаменито... 
ажє єсмо оумолвили и с... паньї и с коруньї по(л)скоА... на 
имь, пань янь є чижева... пань хрицко кєрдїєвичь с помо- 
рАнь... ажє имаємь записьі держати наши(х) пєрє(д)ковь 
(Серет, 1445 Сові. II, 728—729); мьі олєксандрь воєвода... 
и с нашимьі паньї... знаменито чини(м) ... ожь єсмо проси¬ 
ли... пано(в) ра(ді) кролєвскои, то є(ст)...* пана свинки ис 
поморА(н), пана подолцА... ижє мьі слюбуємь... служити 
королю (Банилїв, 1455 Сові. II, 769). 
ФОРМИ: род. поморАнь, поморА(н) (1445 Сові. II, 729; 

1455 Сові. II, 769). 

*ПОМОСТИЧЬ ч. (1) (особова назва): а вь гай даль єсми 
ему у пуль гаю за монастьіремь Помостича потреб ему 
бчола водити (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/1V, 10). 
ФОРМИ: род. одн. Помостича (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10). 
ПОМОЦОНЬ прикм. (3) (стч., стп. рошосеп) О (бьі- 

ти) помоцонь (2), помоцонь бити (1) (кому) 
подавати допомогу, помагати: а мьі такєжь твоєй милости 
хочомь бьіти радьни и помоцни оу твою прьігодоу и по¬ 
требу Ґб. м. н., 1498 ВЕ> її, 414); а мьі имаємо... им... про¬ 
тив вьсАм нєпрїятєлєм... колико боудоум мочи, рапни и 
помоцнии бьіти мами завжди (Гирлов, 1499 ВО II, 420). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. помоцонь (1498 ВБ II, 414); наз. мн. 

помоцни 1 (1498 ВО II, 414); помоцнии 1'(1499 вЬ II, 420). 
Див. ще ПОМОЧОНЬ. 
*помощ> ж. (3) (стч., стп. рощос) (сприяння., під¬ 

тримка) допомога, поміч (1): гдЬ жо толко проси(л) аби- 
етє вьзв’Ьдавши радами и помоцами вашими оу на(с) нашоу 
волю єстли бьіхо(м) коу єднанню покоя с тьі(м) то мнстро(м) 
которьш хотЬли держати тадьінки (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ)\ 
збройна допомога (1): ач бьіхомь самь своимь животомь 

нє поспішни бьіли ку єго мл(с)ти потрєбизность ехати... 
тогди мьі пошлєми помопь своА и паньї свои ку кролєви 
(Бирлад, 1439 С05/. II, 714); 

(захист, заступництво) допомога, поміч (1): и на то 
ст(о)аати (! — Прим, вид.) оуси(м) розумо(м)... сь оусими 
своими прїАтє(л)ми, како бьі могли наипєрвоє, з бжїємь 
помо(ц)ємь (!) и радою своєю оучинити на(м), ми(р) и по- 
кои о(т) басара(б) (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 
ФОРМИ: знах. одн. помоць (1439 Сові. II, 714); оп. одн. 

! помо(ц)ємь (1457 Сові. II, 809); ор. мн. помоцами (І447 — 
1492 ЛКБВ). 
Див. ще ПОМОЧЬ, *ПОМОЩЬ. 
ПОМОЧЄНЬ див. ПОМОЧОНЬ. 
ПОМОЧИ діесл. док. (14) (кому і без додатка) допомогти, 

помогти: ТАгаль сА пЬнко коунашєвичь ис вєрєщакомь 
Боутєвичєм о гай що оу щастровици и о землю и помогль 
бгь ПЬнкови, востАгати оу вєщаки (!) (б. м. н., 1369 ПСЧ[(); 
Ги помози рабу своєму юрью болковичю (б. м. н., бл. 1350 
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Р 8); а пак ли бьі кото(рьі)и зємлАни(н) противи(л) сА 
то(му) а нє хогЬл'ь права помочи тогдьі має(т) покупити 
три гривньї (Галич, 1435 Р 134); господи помози самоило¬ 
ви кюзнецю (Краків, XIV—XV ст. ОБРН 112); И тогдьі 
крал... и сь єго милости братїями... имают нам помочи 
(Гирлов, 1499 ЕЮ II, 422). 
ФОРМИ: інф. помочи (1395 Созі. II, 612, 613; 1435 Р 

134; 1499 БО II, 422); перф. З ос. одн. ч. ротом і, помогль 
(1369 ПСЧД; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 1447 Соя*. II, 732); 
майб. З ос. одн. поможє(т), поможєт 2 (1400 Со5^. II, 619; 
1499 БО II, 422); хочєт помочи 1 (1398 ЗЛЕЦЄ); нак. сп. 
2ос. одн. помози 2 (бл. 1350 Р 8; XIV—XV ст. ОБРН 112); 
1 момози 1 (1436 Созі. II, 698). 
Див. ще ПОМАГАТИ. 
*ПОМОЧНОЄ с. (8) судова оплата, здійснювана сторо¬ 

ною, яка виграла справу: а писиль (!) дАкь Пана Старос- 
тинь Пєрємьіскій янько Рипочичь, а даль Пьнько помочно- 
го гривноу ср'Ьбьра (б. м. н., 1369 ПСЧД); и на болшю 
кр’Ьпость нашєго осужєниА помочноє взАли єсмьі оу кролА 
подоіугь нашєи зємли обьічаА (Медика, 1404 Р 70); право 
такь нашло ажє па(н) микь дЬдошицкии прань о поле и 
доубровоу сАхово и помочноє да(л) (Зудечів, 1428 Р 111); 
А кто боудєт их тАгати, боуд о котором дили... а оньї по¬ 
мочноє боулшє щобьі ничєго нє платили (Сучава, 1470 БИ 
І. 140). 
ФОРМИ: род. одн. помочного (1369 ПСЧК); знах.одн. по¬ 

мочноє (1404 Р 70; 1413 Р 83; 1421 Р 94, 96; 1428 Р 111; 
1430 Р 116; 1470 БО І, 140). 
ПОМОЧОНЬ, ПОМОЧ€НТ> прикм. (6) (стп. ротосеп) 

О б ьі т и помочонь (п омочені») (чому) (6) на¬ 
давати допомогу, помагати: И во всемь бьі еси мьіту нашому 
биль помочонь, какь бьі ся мьіто нашо не понижало (Кра¬ 
ків, 1487 РИБ 227); во всем бьі еси миту нашому бьіл по- 
мочон, абьісА мито нашо н вага не понижало (Вільна, 1498 
АЛРГ 82). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. помочонь, помочон 5 (1487 РИБ 

227; 1488 РИБ 222; 1489 АМВ; 1498 АЛРГ 82, 83); помо¬ 
чені» 1 (1487 АМЛ). 
Дт. ще ПОМОЦОНЬ. 
ПОМОЧЬ див. ПОМОЧЬ. 
ПОМОЧЬ, ПОМОЧ Ь ж. (55) (сприяння, підтримка) 

допомога, поміч (1): мьі Олєксандро воєвода,., знаємо чи¬ 

нші»... ожє ихо патріарха вормєньского ни єщє оузнали 
єсми, ожє нашєль на то пискоупьство помочїю господина 
нашєго великого кнАзА Витовта (Сучава, 1401 РІД); 

збройна допомога (23): ажє будєть ва(м) надоб'Ь помочь на 
кого на ворога вашєго Азь самь єсмь готові» за того тоб'Ь на 
помочь всєю моєю силою а толко в'Ьсть намь дайте (б. м. н., 
1392—1393 РФБ 171); и присАгль єсмь... ижь хочу... 
стоАти при нихь в'Ьрно своєю радою и помочью противу 

кажтому (!) члвку и нєприАтєлю (Черняхів, 1435 Р 133); 
А також ми ... анн жаднои раді... Турком кє имаєм дати, 
ршЬвши коли бьі н'ЬкотораА моц... нас поневолили бьі соби 
на помоч и бьіли бьіхом им на помоч (Гирлов, 1499 БО 
її, 424); 

(захист, заступництво) допомога, поміч (9): мьі стє- 

фаньвоєвода... знаємо п чинимь... аж'Ь изь бжьєю помочью 
вєлєбного кро(л) влодислава пол(с)кого... сЬли єсмь на 
воєвод(с)тв'Ь зємли молдав(с)кои (Сучава, 1395 Созі. II, 
611—612); І роягіі па ^оупи... ВоЬа \уогтіа па рошосг 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140); и єго милость 
господарь нашь зь божьєю помочью такимьжє обьічаємь 
хочєть кь тобє оутвєрьдити сє (Троки, 1494 БО II, 387); 
помочь давати (5), помочи давати (1), 

помочь дати (9), дати помоч (кому, на кого) 
(2) давати, дати, подавати, подати допомогу, помагати, 
помогти: а коли... великій кнАзь казимирь оть нась ка- 
коЬ помочи пожадаєть... и мьі маємь такоую помочь єго 

І иилости дати (Сучава, 1442 Соз/. II, 716); а такожь штобн 

єси ихь кривдь борониль... и гдє надобє боудєть имь по- 
мочь и тьі имь помочь дава(л) в нашомь мьітє (Краків, 
1487 АМЛ); А которьш бьі купцьі хотели мито обьежчати 
новими дорогами, ажбьі еси ему на тих помоч давал (Віль¬ 
на, 1498 АЛРГ 82); тако слюбили нам... помочи нам дава¬ 
ти против того тоурєцкого чьсар'Ь (Гирлов, 1499 ВО II, 
423); помоч оудилати (1) (кому) дати, подати до¬ 
помогу, помогти: И коли боудєт... потрєбнам хвилм и час, 
абьіхомь єго милости помоч и послоушєнство оудилали (Су¬ 
чава, 1468 БО II, ЗОЇ); помочи чинити (2), п о - 
моч чинити (кому, напротиву кому) (1) давати, пода¬ 
вати допомогу, помагати: а мьі... познавши ижь... стєфаиь 
воєвода помочи и ради напротиву намь... нєчиниль... про 
то жь... о(т)пущаємьі єму все (Ланчиня, 1433 Р 121); про- 
то(ж) мьі... вьізнаває(м)... ижє есмо сА о(бо)вАзали... ижє 
єм(оу)... боудє(м)... помо(ч) оустав’ЬчнаА чинити (Хотин, 
1448 Созі. її, 733—734); приклонити помочи 
(1) див. ПРИКЛОНИТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. помочь 1 (1392—1393 РФБ 171); по¬ 

мочь і (1487 АМЛ)\ род. одн. помочи, помо(ч) 7 (1433 р 
121; 1442 Созі. II, 717, 719; 1456 ЗСФ; 1499 БО II, 424); 
помочи 2 (1442 Созі. II, 716); дав. одн. помочи (1448 Созі. 
II, 734; 1462 БО II, 284); знах. одн. помоч, рошосг, помо(ч) 
15 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 140; 1445 Созі. II, 726; 1448 Созі. 
II, 734; 1455 Со5*. II, 770, 774; 1456 ЗСФ; 1468 БО II, ЗОЇ; 
1498 АЛРГ 82, 83; 1499 БО II, 424 і т. ін.); помочь 8 (1442 
Созі. II, 716, 719; 1445 Созі. II, 726; 1455 Созі. II, 770; 1487 
АМЛ; 1489 АМВ); помочь 2 (1392—1393 РФВ 171; 1442 
Созі. її, 717); ор. одн. помочью, помо(ч)ю 5 (1395 Созі. II, 
611; 1435 Р 133; 1447—1492 ЛДБВ; 1493 ПОСВВ 152; 
1494 ВО II, 387); помочїю, помочию, рошосгІи 4 (1401 
РІД; 1411 Созі. її, 638; 1448 Созі. II, 734; 1494 Ви II, 389); 
знах. мн. помочи (1436 Созі. II, 698, 701; 1445 Созі. II, 729; 
1499 ВО II, 423). 
Див. ще *ПОМОЦЬ, *П(ШОЩЬ. 

*ПОМОЩЬ ж- (53) (цсл. помощь) (сприяння, підтрим¬ 
ка) допомога, поміч (1): да нє имають тотьі вьішєписанньїи 
люди ни которьш помощи давати никому николи (Побрата, 
1448 ДГПР); 

(захист, заступництво) допомога, поміч (52): мьі Стє- 
фань воєво(да)... знаменито чини(м)... ожє... оумьіслихмо 

сь нашєА доброА волєя и о(т) ба помощи а да оутвьрдимо 
на(ш) монастирь (Сучава, 1443 ПГСМ.М); А пак коли 
оусхочєт... Владислав, крал оугрьскїи... и... Ян Олбрахть, 
крол полскїи.., и, из божїєю помощїю, поидоут сами... и 
сь оусимьі своимьі модами... на тоурєцкого чьсар'Ь... 
тогдьі... Владислав, крал оугрьскіи... имал бьі пройти чє- 
рєс Басарабскоую землю (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 
ФОРМИ: род. одн. помощи (1448 ДГПР); ор. одн. по- 

мощїА, помощїя, помощиА, помощєА 28 (1443 ДГСПМН; 
1447 Созі. II, 281; 1458 ВО І, 8; 1465 ОІД«А» 518; 1471 
ОіР«А» 527; 1479 ОС 140; 1481 ВО ї, 256; 1482 ВО 1, 263; 
1488 ВБ І, 347; 1499 ВБ II, 154 і т. ін.); помощиа, помо- 
щїа 17 (1443 ПГСММ; 1448 Созі. II, 365; 1455 Созі. II, 525; 
1462 ВО І, 70; 1466 ВО І, 105; 1470 ВО І, 150; 1473 ВО 1, 
181; 1476 ВО І, 215; 1488 ВО І, 342; 1499 ВО II, 162 і т. ін.); 
помощїю, помощию 4 (1471 ДГСМПБ; 1490 ДГСХМ; 
1497 ВО II, 99—100; 1499 II, 423); помощїж 1 (1457 ВО 
І, 4); помощїє 1 (1446 Созі. II, 263); ! помощїємь 1 (1472 
ВО І, 170). 
Див. ще*ПОМОЦЬ, ПОМОЧЬ. 
*ПОМСТА ж. (2) помста (1): А коли(ж) оу жалоба(х) оу 

правєдлива(г) соу(д) нє иєть (!) гнєвь и м'Ьсца имєєть (!) 
анї зазрасть помьстьі ани тє(ж) боязнь о(!) правдоу имє¬ 
єть соу(д) како во(г) (!) имєти в руцє (XV ст. ВС 33 зв.); 
оучинити помстоу (1) див. ОУЧИНИТИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. оучинили по(м)ста (1457 

Созі. II, 809); род. одн. помьстьі (XV ст. ВС 33 зв,). 
Див. ще *МЬСТА. 
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•ПОМЬІСЛИТИ дієсл. док. (3) (що і без додатка) поду¬ 
мати (про що) (2): сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч)... 

помьіслиль єсмь помалі и на(м) тамо поити гдє оци и братїа 
нашА (Київ, 1446 Р 154); И мьі, промежи нихь всихь тихь 
речей вьіслухавши и сь пакьі радою кашею то помисливши 
ижь то ест(ь) речь неслушная (Вільна, 1495 РИБ 620); 

(о що) обдумати, обміркувати (що) (І): А какь боудоуть 

прьі єго мл(с)ти панове рада єго мл(с)ти, и єго мл(ст) о вси 
тьш дєла с паньї радою своєю помислить и о всихь ти(х) 

рєча(х) чєрє(з) сбои посли до вашого г(с)дра до пна воєво¬ 
ди вол ос кого о(т)кажєть (б. м. н., 1496 ОПВВД), 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. помислиль єсмь (1446 Р 154); 

майб. З ос. одн. помислить (1496 ОПВВД)\ дієприсл. перед. 
помисливши (1495 РИБ 620). 
Див. ще МЬІСЛИТИ, *ПРОМЬІСЛИТИ, •РАЗМЬІСЛИ- 

ти, •розмислити, •оумьіслити, •оумьіслити СА. 
•ПОМЬІСЛЬ ч. (3) замисел, задум, намір: мьі илїа 

воєвода... чини(м) знаменито... ажє произволило є(ст) 
г(с)воми добримь своимь помислом!» и оучинили єсмьі за 
дша родитєлєи нашн(х) (Сучава, 1441 Ь/р«А» 477); сє 
азь... їо Стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м).., ожь 

блгопроизволи... наши(м) блгимь произволєнїємь... та 
и(с) наши(м) добри(м) помисло(м)... и оучинили есми вь 

задшіє сто почи(в)ши(х) прє(д)ко(в) (Сучава, 1490 ОС 146). 
ФОРМИ: род. одн. помисла (1467 ВО І, 120); ор. одн. 

помислом'ь 1 (1441 477); помисло(м) І (1490 ОС 146). 
Див. ще •мисль, •ПРОМЬІСЛЬ, оумьісль, *оу- 

мьішл'бньє. 
•ПОМЬСТА див. * ПОМСТА. 
•ПОМ'ЕНА ж. (1) (молд. поминз) Ооучийити п о м і- 

ноу див. ОУЧИНИТИ І. 
ФОРМИ: знах. одн. помгноу (1470 ВО Т, 148). 
Див. ще *ПОМАНЬ. 
ПОМАНОУТИ дієсл. док. (2) 1. (що) згадати (про що) 

(І): про тожєслюбоуєму (!) и елюбили єсмо нашємоу мило¬ 
му господарєви, королеви, и оусєи ради єго и оусимь па- 
номь єго и брату нашєму старшему и г(сд)ну, илїАшу воє¬ 
води, господарєви зємли молдавскои не помАноути ти(х) 
листові... и оумарАємь и(х)... хотА сА бьі и нашли (Бир- 
лад 1435, Сові. II, 679). 

2, (душу чию) пом’янути (І): и я тих пенезей не взяль у 
Игнатка, ино тие пенези возми, князь Михайло, зят мой, 
а дай матци моей; она тимь поменегь душу мою (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 29), 
ФОРМИ: інф. поммноути (1435 Сові. II, 679); майб. З ос. 

одн, поменегь (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 26). 
Див. ще ПОМИНАТИ, ОУПОМИНАТИ, ОУПОМАНУ- 

ТИ, ОУСПОМИНАТИ, ОУСПОМ'ЙНОУТИ. 
•ПОМАНЬ ч. (І) ф чинити помАнь див. ЧИ¬ 

НИТИ 9. 
ФОРМИ: знах. одн. помАи (1499 ВО II, 156). 
Див. ще •ПОМ'БНА. 
•ПОНАВЛАТИ дієсл. недок. (І) (шо) (наново, ще раз 

підтверджувати юридичну силу чого) поновлювати, по¬ 
новляти: а симь нашимь листомь потвєржАємь и покрєп- 
лАєм,ь и понавлАємь... то наше голдованїє (Дольний Торг, 
1411 Созі. II, 638). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. понавлАємь (1411 С05/ II, 638). 
Див. ще •ПОНОВИТИ, ^ПОНОВИТИ СБ, •ПРИНОВЛ'Й- 

ТИ Сіг, *ОУЗНОВИТИ СБ, *ОУЗНОВЛАТИ. 
ПОНАДЬ прийм. (2) (з ор.) (виражає просторові від¬ 

ношення, вказує на розташування предмета стосовно до 
іншого) над, понад (чим), вздовж (чого): А хотарь ємоу 
є(ст)... (п)она(д) дєломь (б. м. н., 1400 О/433); зем¬ 
лю дєрьжати маєть... з оннми Городищами... и ярами до¬ 
линами по на дьнєстромь (Прилуки, 1459 Р 171—172). 
Див. ще НАДЬ II, 2. 

ПОНАПРАД присл. (1) заздалегідь: а чо(г) би сА ли- 
цє(м) нє знашло по нашєи зємли, а они имаю(т) то(г) ожи- 
дати до по(д)бного часу, яко(ж) понапрА(д) имає(м) ска¬ 
зати (Сучава, 1457 Созі. II, 809). 
Див, ще НАПЄРЄДЬ 2, НАПРЄДЬ 2. 
•ПОНАХИДИЧЬ ч. (1) (особова назва): А сє дьяци... 

сємєнь понахиди(ч) ивань кузми(ч) (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. понахиди(ч) (1370 Р 18). 
•ПОНЄВОЛИТИ дієсл. док. (І) (кого) приневолити, 

присилувати: А також мьі... помочи Тоурком нє имаем 
дати, вьнівши коли би нікотопаА моц або сила тоупєц- 
кого чьсарі ... пришла бьі, и нас поневолили бьі соби на 
помоч, и бьіли бьіхом им на помоч без нашєи воли (Гирлов, 
1499 ВБ II, 423—424). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. поневолили би (1499 ВО 

II, 424). 
Див. ще ПРИНЄВОЛИТИ, •ПРИНЄВОЛАТИ. 
•ПОНЄДІГЛНИКЬ ч. (7) (цсл. понєдільникь) понеді¬ 

лок: писано листо... оу понєділникь (Луцьк, 1388 Р 37); 
Сє азь... пань Игнатїє... даль єсмьі єдно село... яко... да ми 
творАть... в понєд'Ьлник свАтаа литоургїа (Путна, 1476 
ВО І, 211). 
ФОРМИ: знах. одн. понєділникь, понєділни(к), поне- 

ділнико, пнє(д)лни(к), понєд(ілиик), понєд-ьлник 6 (1388 
Р 37, 41; ВС 679; 1411 Созі. II, 638; 1476 ВО І, 211); ск. н. 
пнєд І (1435 АЙВ). 
Див. ще •ПОНЄД'БЛОКЬ. 
•ПОНЄДІіЛОКЬ ч. (8) понеділок (7): Щи)сан... в поне¬ 

ділок (Луцьк, 1396 АЗ І, 20); писань листь... оу поньдЬ- 
ло(к) (Галич, 1409 Р 74—75); а то сА діАло... по оузнєсє- 
иии пєрвьіи пнє(д) (Зудечів, 1430 В 116); 
роїпуегіуеіок сг^еіЬпеу (1) (назва цер¬ 

ковного свята, також календарна дата) вербний (цвітний) 
понеділок: ^о роїпуебуеіок сг\уеі1іпеу (Глиняни, 1395 ОБ 
166). 
ФОРМИ: знах. одн. роїпуебуеіок, понеділок, понеді- 

локь, поньділо(к), понєділо(к), понє(д)локь 7 (1395 Сі 
166; 1396 АЗ І, 20; 1408 АкЮЗР 1, 6; 1409 Р 75; 1418 Р 
89; 1424 Р 106; 1428 РІП); ск. н. пнє(д) І (1430 Р 116). 
Див. ще*ПОНЄД'БЛНИКЬ. 
понєжє спол. (28) (приєднує підрядні речення причи¬ 

ни — у постпозиції) (23) бо, тому що, через те що, тим що: 
а по иашємь животі кто будєть господарь нашєи зємли... 
тоть що би нє пороушиль нашєго данїа... понєжє дали 
єсмьі сь вьсє доброї волєЖ (Сучава, 1415 Со5/. І, 116); про 
то (ж) прошу твою мл(с)ть, учини на(м) правду за тотьі люди, 
зану(ж) ми хочє(м) узіти ваши(м) члко(м) за тото кєзішь- 
ство, понє(ж) има(м) пагубу (Бирлад, 1434 Созі. II, 675); 
А про ліпшое свідоцтво и твердость, печать свою при¬ 
вісили есьмо,— за его намь службу, понєжє и услуговал- 
ся служачи у князя моего и у нась (Кобринь, 1465 АкВАК, 
III, 4); и по еєм прошу твоА милость... аби єси лишил слоу- 
га наш Михаю мєштєр, аби пришол до нас сь мєчи и сь 
орьжїє, аби нам били на погане, понєжє нам трєбоуют (Вас- 
луй, 1476 ВБ II, 337); кто боудєт господарь нашєи зєм¬ 
ли.,. тот да нє пороушит нашєго даанїа... понєжє дали єсмо 
сь вьсАм добрим оумьіслом (Сучава, 1487 ВО 1, 310—ЗН); 

(у препозиції) (5): понєжє блгопроизволи гевоми 
блгьімь моимь произволєниємь и вь задшиє стопочившємь 
родитєлємь нашимь... и дадо(х) монаетироу... єдно село 
(Сучава, 1415 Со5^. 1, 116); понєжє помошїє (зіс.— Прим, 
вид.) божїєА благопроизволи господство ми благьімь бла- 
гопроизволєнїє(м) (зіс.— Прим. вид.)... потврьждаємь 
нашь монастирь о(т) німца (Васлуй, 1446 Созі. II, 263). 
Див, ще ЗАНЄЖЄ, 2АМА2, ЗАНОУЖЄ. 
ПОНИЖ1 див. пониже1. 
ПОНИЖ2 див. ПОНИЖЄ3. 
•ПОНИЖАТИ СА дієсл. недок. (6) (давати менший 

прибуток) знижуватися, знижатися: И во всемь би еси 
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мьіту нашому биль помочонь, какь бьі ся мьіто нашо не 
понижало (Краків, 1487 РИБ 227); и во всем би еси мьіту 
нашому бьіл помочон, абьісА мьіто нашо и вага не понижа¬ 
ло (Вільна, 1498 АЛРГ 82), 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. с. бьі (абьі) ся (сА)...по¬ 

нижало 4 (1487 РИБ 227; і488 РИБ 222; і489 АМВ; 
1493 АЛРГ 82); бьі... поиижалосм 1 (1487 АМЛ)\ 3 ос. 
№. абьі см... понижали (1498 АЛРГ 83). 
ПОНИЖЄ \ ПОНИЖ, ПОНИЗШЄ присл. (24) трохи 

нижче: тїмь мьі... дали есмь (зіс.— Прим, вид.) ту... се¬ 
ла... гдє є(ст) нїгьшь жудЬ пониже гдє є(ст) комань (Су- 
чава, 1409 Сові. І, 64); гЬм (яіс.— Прим, вид.) мьі... дали 
єсмьі и(м)... села... и поннжє єдно мїсто на имА стрьмино- 
аса (Сучава, 1439 Сові. II, 41); того ра(дї)... потвєржаємь 
ему его села... на рєвгЬ... и сь пасиками, що к ти(м) се¬ 
лами)... прислухаю(т), и пониже рєвтомь (Сучава, 1453 
Сочі. II, 472); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... дали... есми им... села... на имї Ласльоанїи... и 
пониже Дрьгоєщїи на Добротворї (Васлуй, 1495 БО II, 59). 
Див. ще НИЖЄЙ А. 
ПОНИЖЄ2, ПОНИЖ, ПОНИЗШЄ прийм. (50) (з род.) 

(виражає просторові відношення) трохи нижче (34): мьі 
алєксандрь воєвода... знаємо чинимь... ожє... дали єсмьі 
тоижє цркви (!) бродь о(т) молдавьі што пониже романова 
торгу (Сучава, 1408 Сові. І, 61); а... ми єсми дали Ємоу два 
сєлищи... на имї бьрсомїнє и доумитрїни пониже брьсо- 
М’Ь(н) (Сучава, 1439 Сові. II, 35); та есмь да(л) ємоу... двї 
села... на имї хи(н)цєщїи и пониже того, гдє би(л) нїгшє 
таоуроу(л) (Сучава, 1491 Сові. 3. 156); хотар... на могилоу 
копаноу пониже Рошкан (Бирлад, 1495 ВО II, 63); 

(у сполуч. з іншими прийменниками) трохи нижче (6): 
а хотарь ти(м) сєло(м)... дєло(м) пониже о(т) полїноу (!) 
(б. м, н., 1400 Сові. І, 37); тїмь мьі... дали єсмьг ємоу... се¬ 
ла... гдє е(ст) нєгрило И ПОНИЖЄ ПО(д) ЛЇСОМЬ гдє є(ст) 
павєль бльгаринь (Сучава, 1434 Сові. І, 374); хотар... ста¬ 
рою маткою ЖєравДіа д)олоу пониже от Хрьнєши (Бир¬ 
лад, 1495 В О II, 63); 

(у грамотах молдавських канцелярій—з іншими відмінка¬ 
ми замість род.) трохи нижче (10): а хотарь... о(т) той мо¬ 
гилу пониже Крьни(цю) до писка (б. м. н., 1425 Сові. І, 
168); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали... 
есми им... села., пониже оустїє Пожєрити (Васлуй, 1495 
ВО II, 59); А пак хотарь... от крьиици Оничаном... що 
тут пониже Илїєшєвци (Гирлов, 1499 ВО II, 155). 
Див. ще ЗНИЖЄ, НИЖЕЙ2. 
ПОНИЗШЄ 1 див. ПОНИЖЄ1. 
ПОНИЗШЄ2 див. ПОНИЖЄ «. 
ПОНИЧ див. ПОНИЧЬ. 
*ПОНИЧЄВЬ ппикм. (І): Тїмь мьі... дали... єсмьі... 

цигане... що коупиль от Йлка дочка Гїоничєва (Сучава, 
1479 ВАМ 61), 
ФОРМИ: наз, одн. ж- Поничєва (1479 ВАМ 61). 
Пор ПОНИЧЬ. 
ПОНИЧЬ, ПОНИЧЬ, ПОНИЧ, РОІЧЇС2 ч. (74) (особо¬ 

ва назва): а на то є(ст) вїра... пана влашина понича (Суча¬ 
ва, 1438 ОЇН«А» 472); Тиж єсми ємоу дали... одного цига- 
нина... щожє он коупиль... от Воика. дочка пана Понича 
старого (Сучава, 1480 ВО І, 243). 

, ФОРМИ: наз. одн. Понич, Пони(ч),Ропусг 13 (1440£)£Мс 
32; 1459 ВО І, 32; 1460 ВО І, 41; 1462 ВО І, 52; 1463 ВО 
І 74; 1464 517; 1466 519; 1473 ВО І, 186 
і т. ін.); Поничь 2 (1461 ВО І, 45; 1462 ВЬ І, 56); Поничь 
1 (1460 ВО II, 276); род. одн. Понича 56 (1438 01П«А» 
472; 1441 ОВАс 35; 1443 Сові. II, 129; 1445 £>/#«А» 483; 
1447 Сові. II, 273; 1457 ВО І, 4; 1459 ВО 1, 28; 1460О/#«А» 
515; 1473 ВО І, 186; 1480 ВО І, 243 і т. ін.); Поничь І (1466 
ВО І, 110); Пони(ч) І (1443 Сові. II, 156). 

- * ПОНОВИТИ дієсл. док. (1) (що) (наново, ще раз під¬ 
твердити юридичну силу чого) поновити: тїмь ми... дали 

єсми ємоу и поновили єсми и потвердили села єго и приви- 
лїє єжє моу є(ст) даль стопочившаго родитє(л) на(ш) (Су¬ 
чава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. поновили єсми (1437 Сові. І, 541). 
Див. ще *ПОНАВЛАТИ, ^ПОНОВИТИ ЄЙ, *ПРИНО 

ВЛ'ЙТИ Ск, *ОУЗНОВИТИ (ЛІГ, *ОУЗНОВЛАТИ. 
* ПОНОВИТИ СІ? дієсл. док. (2) (прийти до поперед¬ 

нього стану) відновитися: И єщє варе колко црькви и с 
попми боудоут сї оучиннти и поновити от сєва (І) на прєд, 
и попове боудоут сА поставити оу оусих тих вьішєписанних 
монастирских сєл... а они оусн да слоухают того свАтого 
нашєго монастир а от Поутнон (Сучава, 1490 ВО І, 420), 
ФОРМИ: майб, 3 ос. мн. боудоут сї... поновити 1 (1490 

ВГМ, 420); сї_поновм(т) 1 (1490 ОС 148). 
Див. ще *ПОНАВЛАТИ, * ПОНОВИТИ, *ПРИНОВ 

Л'БТИ СБ, *ОУЗНОВИТИ С'Б, *ОУЗНОВЛАТИ. 
ПОНОУЖДЄН, ПОНОУЖДЄНЬ дієприкм. (8) іцсл. 

поноуждьнь) примушений: мьі алєксандрь воєво(д)... сві¬ 
домо чини(м)... аже пришє(д)ши... своєю доброю волею и 
ники(м) нєпоньждє(н) па(н) мань глобннковн(ч) из дАтми 
своими... и продали сєлишча своа (Сучава, 1452 Сові. II, 
421—422); ми Стєфан воєвода... знаменито чнним... ожє 
прїидошє... Тоадєрь Хьрниш и сь своими нєпоти... по их 
добро(н) волю, никим непо(ноу)ждєни ани присиловани 
и продал(и) свою... отниноу (Сучава, 1490 ВО І, 387). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. одн. ч. поноуждєн, поноуж- 

дєнь, поньждє(н) 3 (1452 Со5^. II, 422; 1484 ВО І, 276, 282); 
! поноуждєноу 1 (1479 ВО І, 221); наз. одн. ж. поньждєна 
(1462 ВО І, 55); наз. мн. поноуждєни, по<ноу)ждєни (1467 
Сові. 3. 68; 1479 ВО І, 223; 1490 ВО І, 387). 
Див. ще ПОНОУЖЄНЬ, *ПРИНУЖДЄНЬ, ПРИНУ- 

ЖЄНЬ. 
ПОНОУЖЄНЬ, ПОНУЖЄНЬ, ПОНОУЖЄНЬ, ПОНОУ- 

ЖЄН дієприкм. (Н7) примушений: мьі алєксандро воєво¬ 
да... слюбоуємьі.., никьімь ниприсилєни, а нипоноужєни... 
слоужити... кролю польскомоу (Сучава, 1402 Сові. II, 
621); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє 
прїидоша... оана ришканоу(л) и сестри єго... и ники(м) 
нєпоноужєни а ниприсиловани и продали свою правою 
о(т)ниноу (Сучава, 1500 Сові. 3. 233—234). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. одн. ч. поноужє(н), покоужєк, по- 

нужєнь, поноужєнь, поноужєнь 33 (1460 Сові. 5. 33; 1464 
ВО 1, 83; 1467 ВО І, 122; 1476 ВО І, 208; 1482 ВО І, 265; 
1487 ВО І, 297; 1489 ВО І, 373; 1490 ВО І, 397; 1495 ВО II, 
40; 1500 50 7 і т. ін.); ! поноужєин 1 (1497 ВО II, 108); 
наз. одн. ж. поноужєна (1470 ВО І, 147; 1481 ВО І, 248; 
1487 ВО І, 516; 1490 ВО І, 390; 1491 ВО І, 448; 1493 Со5*. 5. 
176; 1495 ВО II, 76; 1496 ВО II, 92; 1497 ВО II, 119; 1499 
ВО II, 130 і т. ін.); наз. мн. поноужєни, поноужєнї 83 
(І402 Сові. II, 621; 1458 ВО І, 20; 1461 ВО І, 45; 1467 ВО 
І, 120; 1470 ВО І, 150; 1472 ВО І, 169; 1484 ВО І, 285; 
1487 ВО І, 291; 1489 Сові. 5. 133; 1500 Сові. 5. 234 і т. ін.); 
поиоужєнньї і (1463 ВО І. 73); 1 поноужєни і (1500 
ПА 260). 

Див. ще ПОНОУЖДЄН, *ПРИНУЖДЄНЬ, ПРИНУ- 
ЖЄНЬ. 

*ПОНЬЖДЄНЬ див. ПОНОУЖДЄН. 
*ПОНЬД^ЛОКЬ див. *ПОНЄДЯЛОКЬ. 
ПОНАТИ, ПОНАТЬ дієсл. док. (14) (кого) одружитися 

(з ким), взяти за жінку (кого) (3): и глїбь рє(к), тьі мнї 
тьі(х) записє(и) нєдаваль... ни(ж)лисА с тобою є(д)наль 

што(с) мА листо(м) пристраши(л) г(с)дра королА єго млсти, 
и(ж) бьі призволи(л) тобї нєвїстку жоньї моєє понАти со 
всими имє(н)и (Вільна, 1495 ВМБС)\ А коли пань Петрь 
поняль сестриницу моу (! — Прим, вид.) у Крозахь и я 
мовиль пану Петру:... поїдь тьі по тьгмь имїнемь и кривдь 
осмотри (Вільна, 1498 АЛМ 163); 
жону (жену) понАти (5), понАть жону 

(4) див. ЖЄНА; моужа понАть (2) див. МОУЖІх 

ІЗ 8136 
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ФОРМИ: інф. поиАти 2 (1489 АЗ І, 89; 1495 ВМБС); по¬ 
нять 2 (XV ст. ВС 31 зв.; СЯ 41); перф. І ос. одн. ч. поняль 
1 (1498 АЛМ 163); понА(л) єсми І (1495 ВМБС); З ос. одн. 
ч. понА(л), поняль (1495 ВМБС; 1498 АЛМ 163); майб. 
З ос. одн. поиметь 2 (XV ст. ВС 7 зв., СЯ 40 зв.); поимє(т) 
2 (XV ст. ВС 28; СЯ 9); хочєть понм(т) 2 (XV ст. Вс ЗІ 
зв., СЯ 40 зв.). 
Див. ще ПОЯТИ. 
ПООДЦАВАТИ дієсл. док. (2) (кому що) повіддавати: И 

мьі очевисто приказали Богдану, аби то все имь поотдаваль 
и тую землю... присудили есмо Богдану Остафіевичу 
им*Ьти (Вільна, 1498 АЛМ 159); король... казаль имь тьіе 
земли ихь зася пооддавати (Мозир, 1498 ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: інф. пооддавати (1498 ГВКЛ 22); баж.-цм. 

сп. З ос. одн. ч. аби... поотдаваль (1498 АЛМ 159). 
Див. ще •ОТДАВАТИ, ОТДАТИ 2, ПОДАВАТИ3. 
•ПООДНИМАТИ дієсл. док. (3) (що в кого) повідбира¬ 

ти, позабирати: Ино чтобьі есте нигдЬ... мита на нихь не 
брати (!), а хто маеть... мито брати, вь тьіхь нмЬня поод- 
нимаемь (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); Жаловали 
намь люди наши Берестейского повЬту... рекучи: тьіе дей 
Токаревскіе пооднимали вь нась земли наши пашньїе и 
бортньїе, и сЬножати (Кам’янець, 1495 АЛМ 85); Бьіль 
намь чоломь земеньгнь Вруцкий, на имя*вюдорь Бльпцано- 
вичь, зь братією своєю... штожь пань Мартьінь Гаштол- 
товичь поодньїмаль бьіль V нихь земли отчизньїе (Мозир, 
1498 ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: перф, 3 ос. мн. пооднимали (1495 АЛМ 85); 

пперф. З ос. одн. ч. поодньїмаль бьіль (1498 ГВКЛ 22); 
чайб. 1 ос. мн. пооднимаемь (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 

•ПООРАТИ дієсл. док, (І) (що) (оранкою захопити, 
привласнити частину чужого поля) заорати: мьі кнА(з) 
фєо(д)рь любортови(ч) чинимо то знаменито... ажє при¬ 
нда... па(н) ивашко дЬдошицкии мил'Ьичичь жаловаль и 
позваль па(н) татомира балинко(г) ажє... поораль ємоу 
поле (Зудечів, 1413 Р 82—83), 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. поораль (1413 Р 83). 
Див. ще ИЗОРАТЬ, •ОРАТИ, * ПРООРАТИ* 
•ПООТДАВАТИ див. ПООДДАВАТИ. 
ПОП див. ПОПЬ. 
ПОПА ч. (4) піп, священик: ми нлїа воєвода.., знаємо 

чини(м)... ожє... попа микь... слоужить намь... вЬрною 
слоужбою (Сучава, 1435 Сові. І, 424); ТижСтєфан воєвода... 
оутврьдихом... монастир... сь трїи селовє... како дз єст 
нашєи свАгЬи монастнри... гдє єст молєбник наш кир попа 
Тимоеєи (Сучава, 1491 Вй І, 463—464). 
ФОРМИ: наз. одн. попа (1435 Сові. ї, 424; 1473 ШКН 

164; 1490 Ш) І, 390; 1491 ВИ 1, 464). 
Див. ще; ПОПОУ, ПОПЬ. 
ПОПАДЇА ж. (4) (дружина попа) попадя: И оу том та¬ 

кож прїидоша... попадїА попа Михоула (Сучава, 1499 ВО 
II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. попадім, попадїя (1499 ВО II, 134. 

135); дав. одн. попадїи (1499 В О II, 135). 
ПОПАСЮ(?> (І) попасом {?>: Жаловала сА пани Васи- 

леваА Копачєвича на пани Михайловоую Нацєвича, мо- 
вєчи, ижь она з ьімєнА своєго зєлви за мост пєрєходєчи, 
сєножатн косит и попасю пасєт (Лукониня. 1478 Л5 
Ш, 17). 

*ПОПЄЛЄВЬ ч. (І) (назва села у Галицькій землі) По¬ 
пелів: оучини(л) єсмь вьчную границю... подли попєлєва 
(б. м. н., 1419 Р 90—9і). 
ФОРМИ: род. одн. попєлєва (1419 Р 91). 
ПОПЄРЄКЬ1, ПОПЄРЄКЬ, ПОПЄРЄК, ПОП ЕРО кь 

присл. (24) (навпростець, пересікаючи ширину чого) нав¬ 
поперек, поперек: А з другое сторони улицн до цмьінтару, 
а поперекь до цмьінтара... аж до речки Городницьі (Луцьк, 
1389 РЕА 1, 27); оуЬхана к нєму границА... чєрє(с) поле 
попєрє(к) на оустьє волово(г) (Снятин, 1424 Р 99); а еще 
подьнялся ему пань Барсань... ставь засьтавнти ниже Гу- 

говьского ставу... трохь локоть у зьвьішки а чотьгри по¬ 
перекь (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/^, 193); А хотар 
том(у>... село (!)... от оустиє от Арбиковє, поперек на Би¬ 
стрії цоу (Сучава, 1491 ВО І, 472). 
Див. ще ПОПЄРЄКЬІ, ПОПР'БКЬ. 
ПОПЄРЄКЬ2, ПОПЄРЄКЬ, ПУПЄРЄКЬ прийм. (20) 

(з род.) (виражає просторові відношення, вказує на напрям 
чого) поперек: а и єщє даль єсмь ему ловища оуюноваА ото 
изьбищьного пєрєвоза попєрєкь вольшиньї... до бєрєгь 
днЬстра (Казимир, п. 1349 Р 3—4); а тако продаль яко 
самь дєржАль... со всЬми* границАми ї вдоложь ї пупєрєкь 
того існого села (Львів, 1400 Р 61); о(т) бортного доубьА 
попєрє(к) доубровьі к могьілка(м) (Зудечів, 1413 Р 83); 
а хотарь... попєрє(к) рога на доу(б) (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
Див. ще ПОПРЄКЬ. 
ПОПЄРЄКЬІ присл. (1) (стп. рорггекі) (навпростець, 

пересікаючи ширину чого) навпоперек, поперек: а хотарь 
томоу сєлоу о(т) чирєша попєрєкьі просгЬ повєль на бах- 
лоую (б. м. н., 1411 Сові. І, 84). 
Див. ще ПОПЄРЄКЬ1, ПОПР'БКЬ. 
ПОПЄРЄКЬ 1 див. ПОПЄРЄКЬ і. 
ПОПЄРЄКЬ3 див. ПОПЄРЄКЬ2. 
ПОПЕРОКЬ див. ПОПЄРЄКЬ Ч 
•ПОПЄСКОУЛЬ ч. (2) (особова назва): и на тоє.., вЬра 

пана игната попєскула (Котнари, 1454 Сові. II, 509). 
ФОРМИ: оод. одн. попєскула, <п)опєскоула (1454 Сові. 

II, 509; ПҐПММ). 
ПОПЄЩИ, ПОПЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): тЬ(м) ми... дали єсмн ему... села... на имА... 
єрємїєщи и попєщи (б. м. н., 1425 Сові. І, 168); тЬ(м) ми... 
дали єсми ємоу... села... на имА попєщїи... и михнєщи 
(Сучава, 1426 Сові. І, 178). 
ФОРМИ: наз. попєщи І (1425 Сові. 1, 168); попєщїи 1 

(1426 Сові. І, 178). 
ПОПИСАТИ дієсл. док. (3) 1. (що) (скласти опис, спш 

сок чого) переписати, списати (2): што єси милостивьги ко¬ 
ролю казаль пописати овесь вшитокь... и мьі то вчинили 
твою казнь, пописали єсмьі вшитко што жє єсмьі вибрали 
ис пєрємшшіьско'Ь волости (б. м. н., 1386—1418 Р 34). 

2. (кого) назвати, перерахувати на письмі (І): а про 
лєпшюю и справєдливост... тих єсми свєтков просил, ко 
торьш оу вєрхоу пописани (Острог, 1488 АЗ І, 88). 
ФОРМИ: інф. пописати (1386—1418 Р 34); перф. І ос. мн. 

пописали єсми (1386—1418 Р 34); теп, пас. З ос. мн. по¬ 
писани (1488 АЗ І, 88). 
Див. ще *ВЬІПИСАТИ 2, *ВЬ1ПСАТИ, ЗАПИСАТИ І, ИО 

ПИСАТИ, * НАПИСАТИ, *НАПСАТИ, ПИСАТИ 1, 4, *ПО 
ПИСОУВАТИ 2, * ПСАТИ 1. 

•ПОПИСОУВАТИ дієсл. недок. (2) 1. (що) (з обов’язку 
служби займатися писанням) писати (1): пово(д) алюбо 
вїноватьш имєю(т) бьіти позваньї к соудоу а то такьімь 
обичаємь и(ж) пїсарь што жалоби попїсоуєть по(д) наче 
(!) каза(т) одно по(д)лоу(г) рАдо(в) позововь прєзь слоу- 
жєбнїка (XV ст. ВС ІЗ—13 зв.). 

2. (що) (складати опис, список чого) переписувати, спи¬ 
сувати (1): то па(к) коли подань мнь (... — Прим, вид.) 
стии(и) мана(с)ти(р) и пописоувано оу цркви р-Ьчи црко(в)- 
ни(и)... а мнЬ дали вто (!) ча(с) осмотр('Ь)ли а(ж) на ев(г)лии 
сре(б)ро подрано (б. м. н., XV ст., ВОРСР 179). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. попїсоуєть (XV ст. ВС ІЗ); 

предик. пас. дієприкм. пописоувано (XV ст. ВОРСР 179). 
Див. ще •ВЬЇПИСАТИ 2, •ВЬЇПСАТИ, ЗАПИСАТИ І, 

ИСПИСАТИ, •НАПИСАТИ 1, *НАПСАТИ, *ПИСАТИ СА, 
ПОПИСАТИ 1, * ПСАТИ 1. 
ПОПКО ч. (І) (особова назва): писаль писар Попко 

(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 9). 
ФОРМИ: наз. одн. Попко (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 9). 
•ПОПКОВИЧЬ ч. (І) (особова назва): Влодьїц-ь Поп- 

ковичу волость Жолвяжь на годь посл'Ь первихь (б. м. н., 
1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9). 



ПОПЛАТИТИ - 195 — попоюково 

ФОРМИ: дав. одн. Попковичу (1482—1491 АрхЮЗР 
7/11, 9). 
ПОПЛАТИТИ дієсл. док. (6) (кому що) заплатити, спла¬ 

тити (5): а такьжє коли бьіхомь имь жольду не поплатили 
и щькодь тогдьі имь поволєваємь (!) и тьімь што суть с ни¬ 
ми нась оупоминати (Сучава, 1433—1443 АРМ); а што 
коли А а любо по мн'Ь боудоучии наложить на тоє имє(н)є... 
тогдьі вси тьін наклади мои має(т) па(н) пєтрь а любо дЬти 
є(г) поплатити мнЬ (Луцьк, 1467 СП № ІЗ); а што коли А 
наложю на тоє имє(н)є... тогдьі вси тьі(и) мои наклади 
має(т) мн-ь игумє(н) пєрєсопницкии... поплатити (Луцьк, 
1490 Пам.)\ 

(багато дечого) поплатити (1): а што коли кому буду чим 
должен што будь (у) (!) кого уз ял пенезей, ал чимь будь 
браль в кого, ино тьіе долги моє поплати зять мой князь 
Михайло (б. м. н., XV ст. АрхЮРЗ 8/ІУ, 28). 
ФОРМИ: інф. поплатити (1467 СП № ІЗ; 1490 Пам.); 

аор. З ос. одн. поплати (XV7 ст. АрхЮЗР 8/1V7, 28); майб. 
З ос. одн. поплати(т) (1467 СП № 13); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. 
бихомь... поплатили (1433—1443 АРМ). 
Див. ще ЗАПЛАТИТИ, ПЛАТИТИ, ^ПЛАТИТИ СА. 
*ПОПЛАТОКЬ ч. (2) грошова данина, грошовий пода¬ 

ток: А тьш роботи и дани и поплатки имаеть робити и да¬ 
вати кь нашєй потребизнь (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6), 
Ино тьіми рази... продали єсмо... землю... со всАкими нньї- 
ми поплатки и податми которьімьколвєк имєнєм могоут 
названьї... бьіти (Друцьк, і 492 АЗ І її, 23). 
ФОРМИ: знах. мн, поплатки (1408 АкЮЗР 1, 6); ор. мн. 

поплатки (1492 АЗ ПІ, 23). 
Див. ще * ПЛАТА, *ПЛАГЬ, *ПОПЛАТЬ. 
*ПОПЛАТЬ ч, (1) грошова данина, грошовий податок: 

Ми Александро Володимеровичь пожаловали есмо н(а) то- 
(го) слугу Ларивона Вела(в)ского: не надобе ему нам з слу¬ 
гами служби служити а поплатовь платити и иних никото- 
рьіхь пошлин (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7). 
ФОРМИ: род. мн. поплатовь (1450 ЗНТШ XI, 7). 
Див. ще *ПЛАТА. *ПЛАТЬ, *ПОПЛАТОКЬ. 
*ПОПЛЄНИТИ дієсл. док. (2) (що) полонити, понево¬ 

лити: Ино... они... свєдєтєлствовали о том, ажє загоубил 
слоуга нашь Михоуль Боузат своа привилїа... коли приш¬ 
ли Али-бєг и брат єго Скєидєрь-бєг и сь Цапалоушєм та 
поплєнили наша земл-Ь до поуд великою лоугоу (Сучава, 
1481 Вй І, 258). 
ФОРМИ: перф 3 ос, мн. поплєнили (і48і Ви і, 258). 
ПОПЛЬНИТИ дієсл. док. (1) (ста. рореїпіс) (що) виконати 

(що), додержати (чого, що): Тоє вьсє... слоубоуємь... здер¬ 
жати и попльнити, подлоуг сєго нашєго листоу (Новий 
Град, 1479 ВО II, 352). 
ФОРМИ: інф. попльнити (1479 ВО II, 352). 
Див. ще *ИСПЛЬНИТИ, ИСПОЛНИТИ, ИСПОЛНЯТИ 

2, НАПЛЬНИТИ, НАПОЛНИТИ, ПОЛНИТИ І, ПОПОЛ- 
НИТИ 1. 
ПОПО див. ПОПЬ. 
ПОПОВИЧ див. ПОПОВИЧЬ2. 
ПОПОВИЧЬ1 ч. (І) (син попа) попович: А писаль при- 

вильє сє поповичь болєстрашицкии имєнємь дєячковичь 

василювь снь поповь кость проузвищемь сорочичь (Пере¬ 
мишль, 1366 Я 12). 
ФОРМИ: наз. одн. поповичь (1366 Р 12). 
ПОПОВИЧЬ 2 ч. (10) (особова назва): а на то є(ст) в-Ьра... 

дана стана поповича (Сучава, 1415 Сові. І, 116); а при том 
били панове: пан Ивашко Калєниковичь... а Василь По¬ 
повичь мєщанин крємАнєць(ки) (Кременець, 1467 А5 І, 
63); Писа Іон Попович (Ясси, 1500 ВО II, 176). 
ФОРМИ: наз. одн. Попович 3 (1492 Сові. 5. 162; 1498 ВО 

11, 126; 1500 ВО II, 176); Поповичь І (1467 А5 І, 
63); <по)пови(ч) 1 (1499 Вй II, 169); род. одн. попови¬ 
ча (1415 Собі, і, 116, 122; 1499 ВО II, 162, 163; РИБ 
776). 

*поповскии прикм. (І) (належний попові) попівсь¬ 

кий: а тїА цркви и попи оуси да прислоухаю(т) к нашїи 
єпископїн... сь оуси (м) при ходо (м) попо(в)ски(м) (Сучава, 
1490 ОС 148). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. попо(в)ски(м) (1490 ОС 148), 
Див. ще ПОПОВЬ Ч 
ПОПОВЬ1 прикм. (2) попів, попівський (1): А писаль 

привильє се поповичь болєстрашицкии имєнємь дєячко¬ 
вичь василювь снь поповь кость проузвищемь сорочичь 
(Перемишль, 1366 Р 12); 
упоповь ставь (1) (назва ставу у Волинській 

землі): а што матка н(а)ша дєржит отчину н(а)шу и... 
Чєрниково дворище, а вєрхь попова ставу сєлищо гдЬ 
луцєвичи сєд'Ьли (Луцьк, 1463 А5 І, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. поповь (1366 Р 12); род. одн,. ч. попо¬ 

ва (1463 АЗ І, 55). 
Див. ще *ПОПОВСКИИ. 
ПОПОВЬ 3 ч. (1) (особова назва)'. Сє азь пань радоуль 

вицашпань... и косте поповь... даємо відомо... ажє балица 
воєвода и драгь мєщєрь... дадоше... три села манастирю 
(Сігет, 1404 ГАЇ). 
ФОРМИ: наз. одн. поповь (1404 ГАЇ). 
ПОПОВАТЬ ч. (І) (особова назва): Сию книгоу писа(л) 

дАкь мигаль пьіхьінскьі изь диакомь иваномь ищи писа(л) 
иоа(н) диаконь... пєтрикоувь нє єдиного то родоу били 
оушитки единь би(л) косто (!) а дроу(г) бьі(л) качюрювь 
а третин бьі(л) поповАть (б. м. н., 1492 ЗОЄ). 
ФОРМИ: наз. одн. поповАть (1492 ЗОЄ). 
ПОПОЛНИТИ, ПОПОЛНЇТИ дієсл. док. (21) 1. (що) 

виконати (що), додержати (чого, що) (20): а мьі кролєви... 
слюбуємь... ижє имаємьі попо(л)нити и держати подлу(г) 
того нашєго листу (Бирлад, 1439 Сові. II, 714); Тоє оусє... 
слюбоуєм оусим коупцєм от КороуцЬ здержати и попол- 
нїтн (Сучава, 1475 ВО II, 329). 

2. (що) (додати до повної суми) доповнити (1): па(к) ли- 
<би мьі) нє д(б)али платити исти(н)ньіи золотьі(х),.. то(г)да 
коро(л)... имає(т) ихь брати и встАгати та(к) долго, али(ж)... 
кнАгини ри(м)гаили попо(л)ними истинну и прибьілии 
золотьг (б. м. н., 1421 Сові. 1, 142). 
ФОРМИ: інд). пополнити. пополнїти попоООнити Л439 

Сові. II, 714; І445 Сові. II, 726; 1449 Сові. II,' 747; 1453 
Сові. II, 766; 1454 Р 163; 1455 Сові. II, 770; 1457 ВО її, 258; 
1460 ВО II, 270; 1470 ВО II, 310; 1475 ВО II, 329 і т. ін.); 
майб. 1 ос. мн. попо(л)нимьі І (1421 Сові. І, 142); хочємь... 
пополнити 1 (1471 ВО II, 159); баж--им. сп. 1 ос. мн. бнх- 
ми... пополиили (1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.). 
Див. ще *ИСПЛЬНИТИ, ИСПОЛНИТИ, ИСПОЛНЯТИ 

2, НАПЛЬНИТИ, НАПОЛНИТИ, ПОЛНИТИ 1, ПОПЛЬ¬ 
НИТИ. 
ПО ПОЛОВИНЕ* присл. (3) пополовині, наполовину: 

грань... зь леса... кь Соколю, делечи по половине дороги 
Чортормское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); а квитацеи 
дано имь десАть, што ещо сполна не видали, кому по поло- 
внне, а кому третину (б. м, н., 1497—1498 АЛРГ 80). 
Див. ще ПО ПОЛОВИЦЬІ. 
РО РОІХШЇ^1 прийм. (1) (з род.) (виражає просто¬ 

рові відношення) посередині: у Ьгапусін... іезгпо ргошегу 
зеЬе рої 02 у і у.. ророіо\уупє спшОґузгсїу (Тришин, 1500 
ДПЖН). 
ПО ПОЛОВИЦЬІ присл. (І) наполовину: а едучи... до 

дороги... прозьіваемое Острозское, ПО ПОЛОВИНИ ЗЬ Яро- 
вицею — по левой стороне Теременское (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
Див. ще ПО ПОЛОВИНЕ1. 
ПОПОЮКОВО с. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и хотарь томоу сєлоу... дВломь, до хотарА попою¬ 
ково (Сучава, 1433 Сові. І, 359). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. попоюково (1433 Сові І, 

359). 
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ПО ПРАВОУ присл. (2) праворуч, справа: а идоучи о(т) 
города по лєвоу тоули(н)скоє а по правоу скоморо(с)кое 
(б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ПОПРАВЬДЄ пписл. (І) по правді, правду кажучи: а 

вьі хотА и сами оть цар а о(т)ца моєго которьі(и) же пєрєдь 
бога пошоль чєрєс трєта потомужь присАги хотєли били 
єстє, нинє пакь сєго годоу потомужь и оть нась о томь 
дєлє оусказали єстє поправьдє пє(р)вє(и) (б. м. н., 
1484 ЯМ), 
ПОПРЄКЬ прийм. (1) (з род.) (виражає просторові 

відношення, вказує на напрям чого) поперек: а о(т) дуба 
полрєкь лЬса просгЬ оу горохолину (Галич, 1404 Р 68) 
Див. ще ПОПЄРЄКЬ2. 
ПОПРИНКАНЇИ, ПОПРИНКАНЬІИ мн. (3) (назва 

села в Молдавському князівстві): а мьі такождєрє єсми да¬ 
ли... селище на имА Попринканьш (Ясси, 1476 ВО І, 208— 
209); Ино сЬ зостали... паноу Щєфоулови... три села... 
третоє село Попринканїи (Сучава, 1480 ВО І, 241). 
ФОРМИ: наз. Попринканїи 2 (1476 ВО І, 208; 1480 ВО 

І, 241); Попринканьш 1 (1476 ВО І, 209). 
*ПОПРИСАЧЬ дієсл. док, (І) (на що) (підтвердити при- 

сягою) присягнути: Иди(к) жалова(л) колї спа(л) на (до)- 
розє прїшо(д) ©а(л)ко и оузАль ємоу мє(ч) н тобольї а оу 
тоболє(х) три ско(т)ца гро(ш)и и вєрноу(л) ємоу засА мє(ч) 
и тобольї а гро(ш)и не вєрноу(л) а оу тьі(х) сА гро(ш)хь 
не позна(л) єм(оу), мьі прїсоужаємь доковї (!) поприсА(ч) 
на тьі(и) гро(ш)и (XV ст. ВС 26 зв.— 27), 
ФОРМИ: інф. поприсА(ч) (XV ст. ВС 27). 
Див. ще *ЗАПРИСАГАТИ, *ОТПРИСАЧЬ, *ОТПРИ- 

САЧЬ СА, ПРИСАГНОУТИ, ПРИСАЧЬ, ПРЬІСЯГАТИ. 
* ПО П РОДА ВАТ И дієсл. док. (1) (що) (декілька об’єк¬ 

тів) попродавати: ино, коли тому Петку а Петру тьіи зем- 
ли Крупшовьі отчина и дВдина єсть, а тоть В^шторть... 
бьіль тни земли у отца нашого... за пусто вьіпросиль, а 
еще тни земли попродаваль, а сь нихь намь служби не слу- 
жьіль (Вільна. 1495 РИБ 602). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. попродаваль (1495 РИБ 602). 
Див. ще ^ЗАПРОДАТИ, * ПОПРОДАТИ, РР2ЕОАТ1, 

ПРОДАВАТИ, ПРОДАТИ 1. 
* ПО ПРОДАТИ дієсл. док. (3) (що) (декілька об'єктів) 

попродати: и тоть Яико тьіхь ихь земль половину попро- 
даль (Вільна, 1495 РИБ 602). 
ФОРМИ: перф. З ос. оди. ч. яопродаль (1495 РИБ 602); 

майб. II 3 ос. одн. будеть... попродаль (1495 РИБ 602). 
Див. ще ^ЗАПРОДАТИ, ДОПРОДАВАТИ, РР2ЕОАТ1, 

ПРОДАВАТИ, ПРОДАТИ 1. 
* ПО ПРОСТИТИ дієсл. док, (1) (кого) звільнити від раб¬ 

ства: мн стєфань воєвода... дали єсми... митрополитоу... 
єдного татарина... а по єго смрти... па(к) ли єго попрос- 
ти(т), а о(н) гдє имєть жити оу нашєи земли, тамь да жи¬ 
ве^) слободно (Дольний Торг, 1445 Сові. II, 236). 
ФОРМИ: майб. З ос. оди. попрости(т) (1445 Созі. II, 236). 
ПОПРЄКЬ, ПОПРАКЬ присл. (3) (цсл попр-Ькь) 

(навпростець, пересікаючи ширину чого) навпоперек, 
поперек: а хотарь... попрЬкь прЬзь потокь ивановь 
на д'Ьль (б. м. н., 1415 Созі. І, 121); а хотарь... попрАкь 
чєрє(с) полА (Сучава, 1446 ПГСПМР) 
Див. ще ПОПЄРЄКЬ1, ПОПЄРЄКЬІ. 
*ПОПСАНЬІИ дієприкм. (1) (стч, рорзапу) (на письмі) 

названий, перелічений: а мьі боАрє земли мо(л)давскои на 
верху листа сєго по имєни попсани... слюбуємн... и(ж)... 
алєксандрь воєвода... им'Ью(т) по(л)нити... оу сє(м) листи 
(б. м, н., 1423 Созі, І, 142—143) 
ФОРМИ: пас. наз. мн. попеани (1423 Созі. 1, 143). 
ПОПОУ ч.. невідм, (2) піп, священик: ми стєфань воє¬ 

вода... знаменито чини(м)... ожє.., дали єсми сє(с) ли(ст).. 
монастирю... идєжє єсть... гюпоу єустатїє (Сучава, 1459 

514); мн стєфа(н) воєвода... знаменито чиньі(м)... 
оже... дали (є)сми... листь нашємоу монастирю... идєжє є(ст) 
єгоумєнь ки(р) попоу фтєодороу (Сучава. 1467 Мік.Оос. 125). 

Див. ще ПОПА, ПОПЬ. 
ПОПОУД прийм. (3) (з ор.) (1) (виражає просторові 

відношення, вказує на місце поблизу якого щось знаходиться 
або відбувається якась дія) попід (1): а хотарь... попоу(д) 
л-Ьсо(м) та чєрє(с) конє(ц) л'Ьса на єди(н) боу(к) (Сучава, 
1490 ДГСХМ); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) попід (2): а хотарь... попоу(д) оубочи на єди(н) 
бра(д) знамєна(н) (Сучава, 1490 ДГСХМ)\ а хотарь... по 
поуд дила оу жидовинь (Сучава, 1491 ВО І. 449), 
Див. ще ПОДЬ 11 2. 
ПОПОУЦ1» ч. (1) (особова назва): ми Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє... дали єсми... монастироу цигане... 
на им-Ь... Синать... и ПопоуцЬ Рьцои (Сучава, 1487 ВО І, 
310). 
ФОРМИ: наз, одн. Попоуц-ь (1487 ВО І, 310). 
Див. ще ПОПОУЩІї. 
ПОПОУЩІї ч. (І) (особова назва): и єщє єсми потвєпот* 

вєрдили (!) нашєм(оу) монастирю оуси монастипски цигане 
на им-В... цинка и попоущ-Ь (Сучава, 1470 О ІД «А» 522), 
ФОРМИ: наз. одн. попоущВ (1470О//?«Л» 522) 
Див. ще ПОПОУЦ'б. 
ПОПША, ПОПША ч. (32) (особова назва): мьі алєксандрь 

воєвода... знаємо чинимь... ожє... пань попша... служить 
намь правою... службою (Сучава, 1407 Созі. І, 56); А пак 
привилїє дАдов их Оана Попши и Моиша Философа... єст 
оу роуки Сима Гоурєшоу (Сучава, 1495 ВО II, 80), 
ФОРМИ: наз. одн. Попша 4 (1407 Созі. І, 56; 1418 Созі. 

I, 127; 1421 Созі. І, 142; 1433 Созі. Н, 650); попшА 1 (1423 
Созі І, 156); зам род. вєра пана... попша 1 (1436 Созі І. 
481); род. одн. попши (1423 Созі. І, 154; 1436 Созі. І, 455, 
488; 1437 Созі. І, 536; 1438 0//?«А» 472; 1439 Созі. II, 32, 
42; 1441 ОВАс 40; 1442 Созі. II, 88; 1495 ВО II, 80 і т. ін.). 
ПОПШЄСКОУ ч., невідм. (1) (особова назва): и оустав- 

шє наши слоуги доума попшєскоу и мани и заплатиль 
оуси... пинєзи (б. м. н., 1500 50 7). 
Див. ще *ПОПШЄСКОУЛЬ. 
*ПОПШЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): ми стєфан 

воєвода... знаменито чиним... ожє прїид(є...)... синь 
Михайла оцєла... и сестри єго... и продали свою... отни- 
ноу... доуми попшєскоулоу (б. м. н., 1500 50 7). 
ФОРМИ: дав. одн. попшєскоулоу (1500 50 7). 
Див. ще ПОПШЄСКОУ. 
*ПОПШИНЬ прикм, (1): ТВмь ми... дали... єсми ємоу... 

села... що коупил Никоар(ь от Ил)кн, дочки Попшини 
(Сучава, 1462 ВО І, 64—65). 
ФОРМИ: род, одн. ж. Попшини (1462 ВО І, 65). 
Пор. ПОПША. 
ПОПША див. ПОПША. 
ПОПЬ, ПОПЬ, ПОП, ПОПО, ПУПЬ ч. (220) піп, свя¬ 

щеник: К тому и куницьі оть поповь по всемь городомь 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 3); А сє попове дисни попь 
Юрко Кропишєви(ч) попь лои (Львів, 1370 Р 18); а при 
томь били старци Печерского монастьіра... попь Лисино- 
кій Фалелей (Київ, 1398 ДГПМ); попоу косити до грани¬ 
ця (Перевали, 1440 Р 142); мьг стєфа(н) воєво(д)а... знаме¬ 
нито чини(м).., ожє дали., єсмьі.., монастироу... где 
єсть.. ки(р) по(п) ©єо(к)тисть, даанїє... яВда нашєго 
(Ясси, 1500 Созі. 5. 230); 
свєтские попьі (1) див. *СВЄТСКЬ!И. 
ФОРМИ: наз. одн. попь, попь, по(п), поп 70 (1370 Р 

18; 1378 Р 26; 1398 ДГПМ; 1424 Созі. І, 161; 1434 Созі. І, 
386; 1440 АрхЮЗР 1 /IV, 5; 1464 ВО І, 84; 1470 ВО І, 153; 
1489 ВО І, 377; 1500 Созі. 5. 230 і т. ін.); пупь З (1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 628); попо І (1359 Р 10); зам. ор. прВд... 
попь Силоаномь 2 (1470 ВО 1, 150); род. одн, попа (1428 
Созі. І, 206; 1446 Созі. II, 247; 1490 Созі. 5. 141; 1495 ВО 
II, 69, 85: 1499 ВО II, 135 і т, ін.); дав. одн. попоу,попу, 
поп (1401 ЗКС\ 1407 0//?«А» 434; 1431 Созі. І, 315; 1440 
Р 142; 1443 Р 145; 1470 0/#«Л» 523; 1490 ВО І. 390; 1497 
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й£> II, 96; 1499 II, 147, 154 і т. ін.); знах. одн. попа 
(1401 АкВАК III, 2; 1415 Р 87); ор. одн, попо(м), попомь, 
попом (1436 Собі, і, 444; 1443 Р 145; 1490 ВО І, 419, 420; 
ОС 147, 148); місц, одн. при попь (1465 АкВАД III, 4); 
паз. мн. попове 2 (1370 Р 18; 1490 ВО І, 420); попи 2 (1490 
ОС 148); попьї 1 (1449 Собі. II, 391); залі. ор. сь попове І 
(1490 ОС 148); род. мн. поповь, попо(в), попов (1322 
АрхЮЗР І/УІ, 3; 1449 Собі. її, 392; 1490 ВИ І, 420; ОС 
148); дав. мн. попомь, попом (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 
1443—1452 АЗ І, 39; 1499 АСД VI, 2); знах, мн. попьї З 
(1322 АрхЮЗР І/УІ, 3; 1401 £//?; 1446 Собі Н, 263); попи 2 
(1490 ВО І, 420; ОС 148); ор. мн. попи 14 (1490 ВО І, 419, 
420; ОС 147, 148); попми 6 (1490 ВО 1, 420). 
Див. ще ПОПА, ПОПОУ. 
* ПОП ВІТАТИ дієсл. док. (2) 1. (кого) (звернутися до 

кого з запитанням) запитати, спитати (1): И мн попьітали 
Зенка: продаваль ли еси ихь отчинну? (Вільна, XV ст. 
РИБ 609—610). 

2. (чого в кого) (звернутися з проханням показати, дати 
що) спитати (1): А пань Петрь пришоль у кліть у тую сь 
Давидомь и сь иншьіми людьми и попиталь у мене плат- 
неровь (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ; перф. З ос. одн. ч. попьіталь (1498 АЛМ 163); 

і ос. мн. попьітали (XV ст. РИБ 609). 
Див, ще *ВСПЬІТАТИ, *ПЬІТАТИ, *РОСПЬІТАТИ, 

*СП ВІТАТИ. 
НОПВІЧКА ч. (2) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним ... ожє прїидоша... слоуги наши на имі 
Попьічка и нєпот єго Микоул... и продали... одно міс(то) 
(Дольний Торг, 1466 ВО І, 114). 
ФОРМИ: наз. одн, Попьічка (1466 ВО І, 114); дав. одн. 

попьіч(ки> (1466 ВО І, 114). 
*ПОПЬІЧКАНИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша... Попьічка и нєпот єго... и продали... одно 
міс(то) на поустини... межи Попичкани и межи Роуска- 
ни (Дольний Торг, 1466 ВО І, 114). 
ФОРМИ; ор. Попьічкани, Попьтч<ка}ни (1466 ВО 1, 114). 
*ПОПЬІЧКЬІНЬ прикм. (1): Тім ми... дали... єсмо 

им... одно селище... що они коупили от Кости, брата 
Попьічкьіна (Сучава, 1467 ВО І, 117). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Попьічкьіна (1467 ВО І, 117). 
Пор. ПОПВІЧКА. 
ПОПВ див. ПОПЬ. 
*ПОРАДИТИ 1 дієсл. док. (2) (з ким) порадитися: мьі 

вєликии кнзь швнтрикгаиль... чини(м) знаменито... ижь... 

ми порадивше с нашїми кнзи... дали єсмо ему... села 

(Острог, 1437 Р 136); мьі вєликьіи кнзь швитрикгаиль... 

чини(м) знаменито... ижь... мьі порадившеє нашими кнзи... 
дали єсмо ему... села (Луцьк, 1438 Р 138). 
ФОРМИ: дієприсл, перед, порадивше (1437 Р 136; 1438 

Р 138). 
Див. ще * ДОРАДИТИ СЯ, * ПОРАДИТИ СА, ПРИРАДИ¬ 

ТИ, ^ПРИРАДИТИ СА, РАДИТИ1 4, *ОУРАДИт 
* ПОРАДИТИ 2 дієсл. док. (1) (що) спорудити, збудувати: 

Што перьво сего жаловаль намь... пань Литаворь 
Хребьтовичь на земянь Дорогицькихь ... аби они земли 
єго забрали., и двори собе порадили (Краків, 1489 РИБ 
432_433) 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. порадили (1489 РИБ 433). 
* ПОРАДИТИ СА дієсл. док. (12) (з ким) порадитися: 

ми вєликии кнзь швитрикгаиль... чини(м) знакомито... 

ижє... ми порадив сА с нашими кнзи... дали єсмо... пану 
андрію... село михлинь (Київ, 1433 Р 118); княз великий 
Олександро... чинимь знаменито... ижеть.., мьі порадив¬ 
шися с нашими князи... дали єсмо ему... село Холопьі 
(Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/ІУ. 60) 

ФОРМИ: дієприсл. перед, порадившися, порадивши сА 6 
(1434 Р 128; 1445 АкЮЗР 1,17; 1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 
8/IV, 17; АЗ І, 44; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60); порадивь сА, 
порадився, порадив сА 4 (1433 Р 118; 1437 АЗ І, 33; 1446 
АЗ І, 42; Р 152); порадивше сА 1 (1445 Р 150); порадившєсА 
єсмо 1 (1451 ДГШХ). 
Див. ще * ДОРАДИТИ СЯ, * ПОРАДИТИ1, ПРИРАДИ¬ 

ТИ, ^ПРИРАДИТИ СА, РАДИТИ1 4, *ОУРАДИТИ. 
* ПОРАЖУ НЬЄ с. (1) (стп. рога сі геп і є) порада, рада, 

нарада: Єстли бьі мистрь... оу которьш хотіль оустоупити 
тадьгнки о єднаньє покоя ижбьгстє з ва(с) ні которьш паньї 
радньги вибравши к на(м) рачили зослати к мариборкоу 
коу поражінью посполоу з радою короуньї о єднаньє по¬ 
коя (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: дав. одн. поражішью (1447—1492 ЛКБВ). 
Пор. * ПОРАДИТИ !. 
! ПОРАЦКИИ (ПОРИЦКИИ) див. ПОРВІЦВКИИ. 
ПОРВАНЕЦКИЙ ч. (1) (особова назва): при том бьіл... 

пань Порванецкий (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141). 
ФОРМИ: наз. одн. Порванецкий (1498 АрхЮЗР8/1V. 141). 
*ПОРИЦКИИ див. ПОРЬІЦЬКИИ. 
ПОРКА ч. (28) (особова назва, молд. поркз «свиня»); 

мьі боАрє.., па(н) вана по(р)ка, па(н) ко(р)ла(т)... знаємо 
чини(м)... и(ж) єсмьі дали ... сєрє(т) мисто (б. м. н., І42і 
Сові, І, 141 —142); А пак оу том також прїидоша... слоуга 
наш Пєтриман и сь своими сестрами... нєпотовє 0(а)на 
Порка (Сучава, І491 ВО 1, 451). 
ФОРМИ: наз. одн. порка, по(р)ка 6 (1421 Собі, і, 142; 

1440 МіН. 208; 1445 Собі. II, 730; 1448 Сові. II, 342, 737; 
1456 ЗСФ)\ зам. род. віра пана порка 5 (1443 ДГСПМН; 
Собі. II, 180; 1445 Собі. II, 226; 1491 ВО І, 451); род. одн. 
порки 10 (1437 МіН. 203; 1443 Собі. II, 145; 1445 0/#«Л» 
483; Собі. II, 231; 1446 Собі. II, 203, 241, 248, 270; 
ПГСПМР; 1448 Собі. II, 365); порки 7 (1443 Собі. II, 120, 
141, 156; 1445 Собі. II, 212, 219, 236; 1447 Собі. II, 282). 
ПОРКАРЬ ч. (1) (особова назва): ми Стєфан воєвода... 

знаменито чинимь... ожє... слоуга наш Д(ан сокол и бр)ат 
єго Поркарь.., продали своє право отниноу (Сучава. 1473 
ВО І, 189—190). 
ФОРМИ: наз. одн. Поркарь (1473 ВО 1, 189). 
*ПОРКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то... віра 

пана ивана порковича (Сучава, 1443 ПГСММ). 
ФОРМИ: род. одн. порковича (1443 ПГСММ). 
*ПОРОВНАТИ дієсл. док. (2) (що) (поділити на рівні 

частини) порівняти, зрівняти: и они тоую ділницю межи 
собою подєлили и поровнали (Луцьк, 1475 АЗ І, 70); 
изгодила сА єсми из дєвєрємь ись своимь... о кн(А)зА 
Солтановоу дєльницю; поровнали и подєлили єсмо на поли 
(Манїв, 1478 А5 І, 76). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. поровнали... єсмо (1478 АЗ І, 

76); 3 ос. мн. поровнали (1475 АЗ І, 70). 
ПОРОЖЄНЬ прикм. (9) І. (у членній формі) порожній, 

пустий (4): у Володимири оть накладного воза поль третя 
гроша давати, а одь порожнего воза и одь бочекь не надобе 
давати (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 

2. (у нечленній формі) (от чого) вільний, звільнений 
(від чого) (5): а Ако ко(л) тако(ж) ислюбили бьі(л) єсмо 
кнА(з) дмитрию московьско(м) и правду дали оужь ідє(м) 
и хочє(м) сА порожни оучинити тоі прав(д)и (Молодечно, 
1388 Р 43); ПригожаєтсА и(ж) о нєкоторьш простоупкьі 
позьівани боудоуть прє(д) нась а они вьімольвАють свои¬ 
ми старшими алюбо паньї своими а изь и(х) же прїказанїа 
то чинА(т) а чєрє(с) то частокро(т) бьівають то поро(ж)ни 
о(т) казни (XV ст. ВС 15); пак ли коро(л)... не оусьхочєть 
мА оставить при дєржАнию тьі(х) городовь... тогдьі А хочю 

тоі присАги моєі пороже(н) бьіть противоу єго млсть (Кре¬ 
менець, 1434 Р 130—131). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. порожєнь, порожє(н) 2 (XV ст. 

ВС 24; 1434 Р 1 ЗР; 1 поро(ж)чень І (XV ст. ВС 11); род. 
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одн. н. порожиего (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); наз. мн. по¬ 
рожня, поро(ж)ии (1388 Р 43; XV ст. ВС 15). 
Див. ще *ПРОЖНИИ. 
* ПОРОЖНИН див. ПОРОЖЄНЬ. 
і ПОРОЖЧЄНЬ див. ПОРОЖЄНЬ. 
ПОРОЗОУМЄТИ див. ПОРОЗОУМ'ЯТИ. 
*ПОРОЗОУМИТИ СЄ дієсл. док. (1) (з ким) (домови¬ 

тися) порозумітися: А пак... Ян Олбрахть, крол полскїи, 
ис приреченою братїю єго милости, тогди имали би перево¬ 
зити сь також на зємли тоурєцкого чьсарЬ чєрєс Доунаи... 
алибо порозоумивши (в ориг. пороузоумивши.— Прим. 
вид.) сЬ оба прєрєчєнїи кралєвє и ис прєрєчєнною братїю 
их милости и ис нами... по коуда сЬ им и нам боудєт видити 
маиполипшєи... тоуда перевозити сь (Гирлов, 1499 ВО II, 
423). 
ФОРМИ; дієприсл. перед, пороузоумивши с* (1499 ВО 

II, 423). 
ПОРОЗОУМЄТИ, ПОРОЗОУМЄТИ дієсл. док. (6) (стч. 

рогогите+і, ста. рогогпшіес) 1. (що, чому і без додатка) 
зрозуміти, вирозуміти (що) (4): порозоумЬти можете в тон 
мЬрє какь много правдьі тьшто мистровьі листьі в собь 
мЬли (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); и мьі поро- 
зоумєвшьі то(моу) и того курила иванова сьіна допустили 
єсмо ровного дьлоу во всє(и) о(т)чинє (Вільна, 1495 ВД). 

2. домовитися (І): И я есми з людми добрьіми порозу- 
мель, ижбьі тьіе люди господарскии Мокрьічане с паномь 
Янчинским ото болшей того тяжи не мели (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 

3. (з кого) розвідати, вивідати (від кого) (І): какь бьі би¬ 

ли мистровьі пословє оу кнзьство вєликоє вьєхали ижбьі 
есте з ни(х) порозоумЬли бьіли которьіми дорогами алюбо 
посрєдки оу такий тадьінки с нами хогЬли бьг бьіли оустоу- 
пати (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКВВ). 
ФОРМИ: інф. порозоумЬти 2 (1447—1492 ЛДБВ)\ по- 

розоумєти 1 (1496 ПСВВ); перф. 1 ос. одн. н. есми... поро- 
зумель (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); баж.-ум. сп. 2 ос. мн. 
ижбьі єстє... порозоумьли бьіли (1447—1492 ЛКБВ)\ 
дієприсл. перед, порозоумєвшьі (1495 ВК). 
Див. ще *ВРОЗУМЄТИ, *ЗРОЗОУМЄТИ, *0 УРАЗО У- 

МЄТИ 1. 

*ПОРОМЬ н. (5) паром, пором: а на перевози от воза... 
по чєтири гроши, але коли имоут возити поромомь (Сучава, 
1456 Созі. II, 790); Се азь... Іо Стєфан воєвода... знамени¬ 
то чиним... ожє... дали... есми... двь села... сь поромом що 
ест на МолдавЬ (Сучава, 1488 ВИ І, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. поро(м) (1458 ОІД^А'ь 512); ор. одн. 

поромомь, поромом З (1456 Созі. II, 790; 1460 ВИ II, 275; 
1488 ВО І, 342); ! пороумо(м) 1 (1458 0//?«Л» 512). 

* ПОРОСЛЬ ж. (1) перелісок: а имЬєть лєнько заруби(ч) 
гьіє села держати... з дубровами с порослими сь гай (Жи¬ 
томир, 1433 Р 126—127), 
ФОРМИ: ор. мн. порослими (1433 Р 127). 
Див. ще *ЗАРОСЛИ. 
*ПОРОСЄЧАЯ ж. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарьі гЬмь сєломь... оть малого лоужка и кь 
поросЬчои, а оть поросЬчєи на оустиє питоушка (Сучава, 
1420 Созі. І, 135). 
ФОРМИ: род. одн. поросьчєи (1420 Созі. І, 135); дав.одн. 

поросьчои (1420 Созі. І, 135). 
*ПОРОХЬ ч. (1) (для стрільби) порох: а в городе поу- 

шєчьного порохоу польбочьки (б. м. н., XV ст, ЯК). 
ФОРМИ: род. одн. порохоу (XV ст. ЯК)• 
! ПОРОШЄНЇЄ див. *ПОРОУ1ІІЄНЇЄ. 
*ПОРСОУНА див. *ПАРСОУНА. 
ПОРТАР див. ПОРТАРЬ. 
*ПОРТАРИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): хотар... на <є)диоу крьницоу що ест межи Портар(н) 
и межи Дроужєщи (Бирлад, 1495 ВО II, 63) 
ФОРМИ: ор. Портар(и) (1495 ВО II, 63), 

ПОРТАРЬ, ПОРТАР ч. (39) (молд. портар) високий санов¬ 
ник при господарі, відповідальний за охорону кріпосних 
воріт у Молдавському князівстві: а на то є(ст) вЬра пана 
вани пуртарА (!) (Васлуй, 1438 Созі. II, 15); а на то є(ст) 
вєликаа мартоурїм ... па(н) шандрь, портарь сочавскьіи 
(Сучава, 1479 Созі. 5.98); а на то єсть... вЬра пана лоука 
арбоурє портарь соучавского (Ясси, 1500 Созі. 5. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. портарь, портар (і479 Созі. 5. 98; 

1499 ВО II, 444); род. одн. портар*, портарА 35 (1439 Созі. 
II, 52; 1442 Созі. II, 101; 1448 Созі. II, 324; 1479 ВАМ 62; 
1480 ВО І, 239; 1486 ВО І, 290; 1498 ВО II, 126; 1499 ВО 
II, 140; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); портара І (1481 ВО І, 
249); І пуртарА І (1438 Созі. II, 15). 
Див. ще ПОРТАРЮ, ПОРТАРЮЛЬ. 
ПОРТАРЮ ч., невідм. (І) (молд. портарю) високий са¬ 

новник при господарі, відповідальний за охорону кріпос¬ 
них воріт у Молдавському князівстві: а на то є(ст)... вЬра 
пана ванЬ портарю (Сучава, 1448 Созі. II, 317). 
Див. ще ПОРТАРЬ, ПОРТАРЮЛЬ. 
ПОРТАРЮЛЬ ч, (І) (молд. портарюл) високий сановник 

при господарі, відповідальний за охорону кріпосних 
воріт у Молдавському князівстві: мьі илїа воєвода и... 
Стєфань воєвода... чинимь знаменито... ожє... пань оана 
портарюль... слоужи(т) право и вЬрно (Васлуй, 1436 Со5*. 
І, 475). 
ФОРМИ: наз. одн. портарюль (1436 Созі. І, 475). 
Див. ще ПОРТАРЬ, ПОРТАРЮ. 
*ПОРТЬ ч. (І) (молд. портз, лат. рогіа) ворота, брама 

(міста): а мито нигдє да не имаю(т) платити... ни оу ка- 
лоугєрски(м) бро(ду) ни оу васлу(и) ни индє нигдє ни на 
градо(в) о(т) портоу (Сучава. 1470 ОІД«А» 523). 
ФОРМИ: род. одн. портоу (1470ОІП«А» 523). 
*ПОРОУБИТИ дієсл. док. (2) (що) зрубати: хто пороу- 

би(т) дрєво ово(щ) им(а) (!)... заплати(т) щкодоу (XV ст. 
ВС 32). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. пороубить 1 (XV ст. ВС 8); 

пороуби(т) І (XV ст. ВС 32), 
Див. *ЗРОУБИТИ, *ИЗРОУБАТИ, РУБАТИ 1. 
*ПОРОУКА ж. (9) 1. поручительство, гарантія, порука 

(2): мьі кнзь фєдорь данильєви(ч) кнзь рома(н) фєдорови(ч)... 
поручАємсА по олєхна што(ж) служи(т) ему... вєрно... а 
только измєни(т) олєхно сюю поруку ино знати коро(л) 
на(с) поручнико(в) (Луцьк, 1388 Р 42); а хочемь абьі то(т) 
которьш клАтвоу вьідаль а на пороукоу присАгноуль и 
на просбоу по(до)бноу абьі да(л) разрєшєнїє тьімь свє(т)- 
комь штобьі правда не бьіла оутїснєна (XV ст. ВС 20); 
оу пороукоу о у п а с т и (за кого) (1) поручи¬ 

тися: на пєрвєи коли бьг нєхто своє им*нїє и(х) ото записаль 
а то бьі хотєль опА(т) внкоупить тогдьі тьіи д*ти имбють 
п*нАзи бра(т) дроу(г)и коли хто за ни(х) оу пороукоу 
оупаль а позвань бьі на соудь тогдьі они им*ють о(т)пов*- 
дать алюбо платить (XV ст. ВС 35). 

2. (предмет, взятий або відданий як забезпечення по¬ 
зики, відшкодування) застава, заклад (3): а возмєть лї два 
вола алюбо два конА тогдьг им'Ьєть одно(г) соб'Ь дрьжатї а 
дроуго(г) поустїть маєть на пороукоу и має(т) знамєнїе 
оучини(т) на дЬрєв'Ь гд* то(т) оузАль закладь (XV ст. 
ВС 37); 
на пороукоу дати (що) (І) віддати в заставу, 

в заклад: а такє(ж) оуставлАємь гдЬ коли вольї алюбо 
иньшїи речи оу закладь бєроуть а па(н) рє(ч) того села 
алюбо кмєти и(ж) бє(з) виньї бєрє(т) тогдьі маєть тоую 
жївотинЖ алюбо тни речи на пароукоу (!) дати а имь 
имєю(т) ро(к) дати абьі сА исправили (XV ст. ВС 17); 
дати пороукоу (1) див. ДАТИ; поустїть на 
пороукоу (І) див, ПОУСТИТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. поруку, пороукоу 6 (1388 Р 42; XV 

ст. ВС 20, ЗІ, 35, 37; СЯ 41); ! пароукоу 1 (XV ст. ВС 17)) 
знах. мн. пороукьі (XV ст ВС 27 1 
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1 ПОРОУМОМ див. «ПОРОМЬ. 
ПО РУСКУ присл. (!) (за старим стилем, за Юліан¬ 

ським календарем) по-руськи: Писан листь оу нашем городе 
оу Чжюрзеве оу недел по святом Маціи, а по руску по 
оузвежени чесного хреста (Чжюрзев, 1403 ДГМ). 

* ПОРУ ЧИТИ СА дієсл. док. (1) (кому за кого) поручи¬ 
тися: Поручили(с) кнА(з) вєлико(м) скирьгаилу за гридка 
за констАнтинови(ч) (б. м. н., 1392 Р 46). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. поручили(с) (1392 Р 46). 
Див. ще *ПОРУЧЬІТИ, *ПОРУЧАТИ, ДОРУЧАТИ 

СА, *РУЧИТИ. 
*ПОРОУЧНИКЬ н. (8) поручитель, поручник: а 

толко измєни(т) олєхно сюю поруку ино знати коро(л) на(с) 
поручнико(в) (Луцьк, 1388 Р 42); николай позьічиль ма¬ 
теє ви дєсА(т) гривє(н) а да(л) за сєбі пороукоу лаврина 
поко(л)коу днєи матєи заплатиль миколаєви пєнєзи опро(ч) 
пороучнїка по кєкоторо(м) дни зазваль миколаи пороуч- 
ника на право о тьі(и) пєнєзи (XV ст. ВС 31). 
ФОРМИ: наз. одн. поручни(к), пороучии(к) (1392 Р 46; 

XV ст, ВС ЗІ зв.); род. одн. пороучнїка (XV ст. ВС ЗІ); 
дав. одн. пороучникови (XV ст. ВС ЗІ зв.); знах. одн. по- 
роучника (XV ст. ВС 31); місц. одн. о пороучникоу 1 (XV ст. 
ВС 8); о 1 пароучиикоу І (XV ст. ВС ЗІ); знах. мн. по- 
ручнико(в) (1388 Р 42). 
ДОРУЧЬІТИ дієсл. док. (2) (кого за себе) взяти собі 

поручителя (1): и не мель вашой милости посоль чьім за¬ 
платити... але поручьіль за себе нашого боярина Федора, 
хотєньского старосту, сто и двадьцать золотьіхь оугорь- 
скихь чєрьлєньїхь, и имєль ихь послати кь нємоу до хотє- 
нА на день вознєсєнья христова (б. м. н., 1499 ВО її, 450); 

<0 как богь пороучнл(І) див. БОГЬ1. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. н. поручиль І (1499 ВИ II, 450); 

І порьчил І (1481 ВО II, 358). 
Див. ще *ПОРУЧИТИ СА, *П0РУЧАТИ. ДОРУ¬ 

ЧАТИ СА, ДУЧИТИ. 
* ПОРУЧ АТИ дієсл. недок. (І) (за кого) поручатися, 

ручатися: А ивашко, снь пєтровь, дідн(ч) валаски, и па(н) 
вилчА поручАємь и вьіручили єсмо оу нашєго господарА, 
оу вєлєбного кролА пол(с)кого, романа, а слюбуємь и 
слюбили єсмо за романа, ижє имаєть романь служити... 
кролю влодиславу (Берестя, 1400 Сові. II, 617—618). 
ФОРМИ: теп. І ос. мн. поручмємь (1400 Созі. її, 617). 
Див. ще ДОРУЧИТИ СА, ДОРУЧЬІТИ, ДОРУ¬ 

ЧАТИ СА, *РУЧИТИ. 
ДОРУЧАТИ СА дієсл. недок. (І) (по кого) поручатися, 

ручатися (за кого): мьі кнзь фєдорь данильєви(ч) кнзь 
рома(н) фєдорови(ч)... поручАємсА по олєхна што(ж) слу- 

жи(г) єму спдрю своєму коро(л) вєрно (Луцьк, 1388 Р 42). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. поручАємсА (1388 Р 42). 
Див. ще ДОРУЧИТИ СА, ДОРУЧЬІТИ, ПОРУЧА- 

ТИ, ДУЧИТИ. 
! ПОРУШАНЇЄ див. ДОРОУШЄНЇЄ. 
ДОРОУШЄНЇЄ с. (7) порушення: то єму оурик(ь сь 

оу>сімь доходомь... на вікьі вічньїА николи нє вь пору- 
шан(їє) (Сучава, 1407 Созі. І, 56); а симь... листомь по- 
твєржАємь... то наше голдованїє... без порушення дєржАти 
(Дольний Торг, 1411 Созі. II, 638); на инши час подобньї 
имаєт єго мил ость ден и місце отл ожити, з моцью и без 
пороушєня (в орие. пороушєна.— Прим, вид.) нинішного 
листоу и присАгьі (Сучава, 1462 ВО II, 285). 
ФОРМИ: род. одн. порушення І (1411 Созі. II, 638); 

1 пороушєна І (1462 ВО II, 285); порушінїа 1 (1439 Созі. II, 
713); знах. одн. пороу<шєнїє>, пороушєиїє 2 (1429 Созі. І, 
249; 1435 Созі. II, 682); !порушан<їє) І (1407 Созі. І, 56); 
І порошєнїе 1 (1435 Созі. II, 679). 
Див. ще ДУІІГ6НЇЄ. 
Пор. ПОРОУШИТИ. 
ПОРОУШИТИ, ПОРУШЬЇТИ дієсл. док, (408) 1. (що) 

(недодержати) порушити (407): Сє язь вєликьії кнА(з) 

дмитриї олгирдовичь... даль єсмь сто(і) бци... мор ино а 

кто пороушить... росудитсА со мною прідь бмь (б. м. н., 
1386 Р 33); А хто сію грамоту мою порушить... тому судить 
Богь (Київ, 1398 ДГПМ)\ А хто потомь порушить сей нашь 
запись, разсудитьсе предь Богомь (Кобринь, 1465 АкВАД 
III, 4); А по нашєм животі, кто боудєть господарь нзшєи 
зємли... тот бьі нє пороушиль нашєго даанїа, али бьі оут- 
врьдиль (Ясси, 1500 ВО II, 173—174). 

2. (кого в чому) допустити кого до чого (І): сє А па= 
ни Фєдка... чиню знакомито... єсми била чолом... коро¬ 
лю... ажєбьі єго м(и)лость допустил мене ко имєиАм 
моим, што мой г(о)с(по)д(а)рь пан Олизар записал мне... 
Ино г(о)с(по)д(а)рь корол Єго м(и)л(ость) подлє запису 
п(а)на моєго оу тьіх имєнАх мене нє порушил (Ровно, 
1488 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: інф. пороущити 51 (1415 Созі. І, 116; 1428 

Созі. І, 228; 1431 Созі. І, 325; 1435 0/#«А» 465; 1443 Созі. 
II, 127; 1453 Созі. II, 466; 1457 ВО І, 5; 1487 ВО І, 311; 
1490 ВО І, 421; 1500 Созі. 3. 231 і т. ін.); порушити І (1482 
АЗ І, 81); ! пороушити сі 1 (1454 Созі. II, 513); перф. З ос. 
одн. порушил (1488 АЗ І, 241); майб. З ос. одн. поруши(т), 
пороуши(т), норушит 9 (поч. XV ст. Р 76; 1435 або 1436 
Созі. І, 495; 1446 Р 154; 1448 Созі. II, 300; 1449 Созі. II, 
392; 1459 Р 174; 1466 ВО І, 106; 1470 АЗ І, 67; 1499 ВО II, 
156); порушить, пороушить 6 (1398 ДГПМ; 1403 ДГАА\ 
ДЗ 338; 1438 0/#«А» 472; 1439 Созі. II, 60; 1465 АкВАД 
III, 4); пороушить 4 (1386 Р 33; 1400 Созі. І, 37; 1435 Созі. 
II, 689; 2-а пол. XV ст. СО); имє(т) порушити, имєть... 
порушити 3 (1409 О//?«А» 437; 1411 Созі. І, 95; 1452 Созі. 
II, 462); 1 ос. мн. не хочємь порушити (1411 Соя*. II, 638); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аби (щоби, даби, што би, щоби- 
хоу, би) пороушиль, пороушиль, пороуши(л), пороушил 
308 (1400 Созі. І, 37; 1415 Созі. І, 116; 1426 Созі. 1, 178; 
1429 Созі. І, 259; 1433 Созі. І, 354; 1437 Созі. І, 530; 1442 
Созі. II, 88; 1464 ВО І, 86; 1487 ВО І, 517; 1500 Созі. 3. 
231 І т. Ін.); ! би... поруль 1 (1448 ВІД № 10 а); (...) нє- 
пороуши(л) 1 (1495 ЗСІМ); 3 ос. мн. што биху (што би,що 
би, би) порушили (1407 Созі. І, 57; 1409 0//?«А» 437; 1411 
О//?«А» 439; 1412 0/#«А» 440; 1419 0/#«А» 444; 1423 
Созі. І, 154; 1425 Соя*. І, 169; 1428 Созі. І, 228; 1429 Созі. І, 
267; 1479 ВО І, 222 і т. ін.); нак. сп. З ос. одн. да... пороу- 
ши(т), пороушит 3 (1446 Созі. II, 248; 1448 Соя*. II, 300; 
1487 ВО І, 311); да пороушить 1 (1432 Соя*. І, 327); да... 
пороушить І (1411 Созі. І, 85); 3 ос. мн. порушать І (1403 
ДГАА)\ да ... порушать І (1403 #3 338); пас. інф. пору¬ 
шено бити (1415 Р 87). 
Див. ще ЗРОУШИТИ 2, НАРОУШИТИ 2, * ПОРОУШИ¬ 

ТИ С'В, РАЗДРОУШИТИ, РОУШАТИ, РУШИТИ, РОУ- 
ШИТИ СІ2 2, УЗРУШИТИ. 

* ПОРОУШИТИ СІ2 дієсл. док. (1) (пасивна форма) бути 
порушеним, порушитися: нєжли єго жє богь нє дай, 
будєть иміти какую налогу на св(о)ю землю... оу томь 
записьі и присАги нє будєть протнвь намь вьізмену, оу 
томь мирь н(є)порушитсА (Троки, 1442 Созі. II, 719). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. порушитсА (1442 Созі. II, 719). 
Див. ще ЗРО УШИТИ 2, НАРО УШИТИ 2, ПОРОУШИТИ 1, 

РАЗДРОУШИТИ, РОУШАТИ, РУШИТИ, РОУШИТИ 
С'б 2, УЗРУШИТИ. 

І ПОРОУШНЬІИ (НЄПОРОУШНЬІЙ) див. НЄПОРОУ- 
ШЄНЬ 1. 
ПОРУШЬЇТИ див. ПОРОУШИТИ. 
ДОРУІІГБНЇЄ див. ДОРОУШЄНЇЄ. 
ДОРФИРЄЙ ч. (1) (особова назва) (цсл. Порфоурии, гр. 

Порфбріое) Порфир, Порфирій: а при том били світкн: 
вл(а)дьіка володимєрский Порфирєй (в ориг. Пєрфирєн.— 
Прим, вид.), а кн(А)зь (Володимир, 1470 АЗ І, 65). 
ФОРМИ: наз. одн. Пєрфирєй (1470 АЗІ, 65). 
Див. ще ПЄРФУРИИ. 



ШОРЬПРЬІЯНЬ — 200 — посвідчити 

*ПОРЬПРЬІЯНЬ прикм. (1) (ста. ригриг]апо^у) пур¬ 
пурний: Я княз Михайло Иванович Роговицкий... продал 
єсми тоє имєнє Дажєв.,. за двєстє коп широкихь грошей 
МОНЄТЬІ чєскоє и за кожух бобровьій сукномь порьпрьія- 
номь 0) крьітьій (Володимир, 1475 АЗ І, 72). 

«ЮРМИ: ор. одн. ч. ! порьпрьіяномь (1475 Л5 І, 72). 
! ПОРЬЧИТИ див. *ПОРУЧЬІТИ. 
ПОРЬІЦЬКИИ ч. (3) (особова назва): С (!) я па(н) дмитрь 

порьїцькии... оузА(л) єсми по своєй жєнЬ... полтораста 
коп широки(х) гро(ш)и чє(с)кои мон-Втьі (б. м. н., п. 1450 
ПИ № 9); а при то(м) бьг(л).,. кнА(з) василєи козєчи(ч) 

олєхно порацкого (!) снь (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. порьїцькии (п. 1450 ПИ № 9); род. 

одн. порицкого 1 (1467 С/7№ ІЗ); ! порацкого 1 (1490Пам.). 
*ПОРЬІЦЬКЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Порицьк: а про то(ж) єи записьіваю на свои(х) имВньє(х)... 
дьвоу порьіцько(х) а на трети(х) гриковичє(х) три(сс)та 
(!) ко(п) широки(х) гро(ш)и чє(с)кои мон-Втьі (б. м. н., 
п. 1450 ПИ № 9). 
ФОРМИ: місц. мн. <иа) порьіцько(х) (п. 1450 ЯЯ № 9). 
ПОРІЧКЬІ прикм. (1): Я по(п) порЬчкьі на имА иси- 

до(р) ис своими с сьінми... били єсмо чєло(м) є(г) мл(с)ти 

штобьі є(г) мл(с)ть пожалова(л) на(с) землею црковною оу 
пор'Ьчьи (б. м. н., 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: наз. одн, ч. пор-ьчкьі (1498 ЧІАФ). 
Пор. *ПОРІЧЬЄ. 
*ПОРІЧЬЄ<д (1) (назва села у Волинській землі): Я по(п) 

пор'Ьчкьі на имА исидо(р) ис своими с сьінми... били 
єсмо чєлс(м) є(г) мл(с)ти штобьг є(г) мл(с)ть пожалова(л) 

на(с) землею црковною оу пор'Ьчьи на имА мєхо(в)щиною 
(б. м. н., 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: місц. одн. оу порвчьи (1498 ЧІАФ). 
*ПОРАДНА ж. (1) порядок: Такожє ислюбиль нашє- 

моу господствоу приАти и строити оусАкїн порАлн-Ь цєр* 
ковньш (Сучава. 1401 ПІП). 
ФОРМИ: знах. мн. порАди-ь (1401 ПІН). 
* ПОСАДА ж. (8) 1. поселення, осада (5): и єщє к томоу 

єсми придали кь монастирю посадоу що є(ст) на молдав-В 
сь вьеВмь приходомь що приходить с той посади (Сучава, 
1439 Сові, 11, 31); и тако(ж)... даємь стомоу монастирю 
молдавици посадоу, що є(ст) на молдав-В, вьішє о(т) бани, 
и сь оусими приходи и хотарє(м) и изворьі (Сучава, 1453 
Сові, її, 453). 

2. данина за право поселення (3): да не да(ст) тоє село 
ни да(н), нї илиша, ни подводоу, ни дєсВтиноу, ни ослоу(х), 
ни посадоу, ни на мли(н) да не робить (Сучава, 1444 Сові. 
її, 207—208); и да не даст нам ни илиш, ни подводоу, ни 
посадоу, ни жолдь (Сучава, 1466 ВО І, 95). 
ФОРМИ: род. одн. посади (1439 Сові. її, 31); знах. одн. 

посадоу (1439 Сові. її, ЗІ; 1444 Сові. її, 207; 1448 ДГПР; 
1449 Сові. II, 379; 1453 Сові. її, 453; 1466 ВО І, 95). 
Див. ще *ПОСАДЬ. 
ПОСАДИТИ, ПОСАДЬІТИ дієсл. док. (18) 1. (кого) 

оселити, поселити (3): Биль намь чоломь игумень Пречи- 
стей Богоматери зь Пустьінки, абьіхмо ми призволили имь 
людей за себе призвати и нанов"В за собою посадити на цер- 
ковнои земли (Мстиславль, 1500 АСД її, .№ 3); 

(що) заснувати, закласти, заселити (14): ми великим 
князь Швитрикгаил... чинимь знаменито.., иже... дали 
єсмо.,. села... и такь што в тих собе именяхь примьіслить, 
нановомь корени посадит (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ,7—8); 
и ми ємоу дали... тьіє села... и так што в тих имєнАх 
собе примислить и на нову корени посадит (Київ, 1437 
АЗ ї, 34); а можегь соб'Ь тая им-Внія полепшивати, и роз- 
ширивати, и на новомь корени посадити (Вільна, 1492 
АЛМ 30—31). 

2. (кого на чім) призначити (кого на чому) (І): ми стє- 

фань воєвода... знаємо и чинимь... аж*В изь бжьєю помочью 

вєлєбного кро(л) влодислава... посади(л) на(с) и евли єсмь 
на воєвод(с)твЬ земли молдав(с)кои (Сучава, 1395 Соз(, 
II, 611—612). 
ФОРМИ: інф. посадити 6 (1445 АкЮЗР 1, 17; Р 150; 

1446 АкЮЗР І, 18; 1452 АкЮЗР І, 21; Р 161; 1492 АЛМ 
ЗІ); посадити І (1500 АСД II, № 3); перф. З ос. одн. ч. 
посади(л) (1395 Сові. II, 612); майб. З ос, одн. посадит 4 
(1430 АрхЮЗР 8/1V, 8; 1437 АЗ 1, 34; 1446 АЗ 1, 43; 1447 
АрхЮЗР 8/IV, 11); посадить 4 (1433 Р 119; 1437 Р 136; 
1438 Р 138; 1446 Р 152); 3 ос. мн. посадять (1500 АСД II, 
№_3). 
Див. ще ОСАДИТИ, ОСАЖИВАТИ, *ПОДСАДИТИ, 

ПРИСАДИТИ, САДИТИ 1. 
ПОСАДНИКЬ ч. (6) (у Молдавському князівстві призна¬ 

чений воєводою правитель посаду, до обов’язків якого належа¬ 
ло збирання данини за право поселення) посадник: мьі 
боАрє... бо(б) оприша(к), лацко поса(д)ни(к)... знаємо 
чини(м)... и(ж) єсми дали... сєрє(т) мисто... кнАгини 
ри(м)гаил-В (б. м. н., 1421 Сові. І, 142); прото(ж) ни єдинь 
бол-Вринь, ни дворникь, ни ослоухарь, ни жолдоунарь, ни 
посадникь... анї инь никто о(т) наши(х) оур-Вдниковь, да 
не їмаєть ни постати до того села (Сучава, 1444 Сові. II, 
208); пан кост(А п>осадник (Сучава, 1499 ВИ II, 444). 
ФОРМИ: наз. одн. посадникь, <п)осадник, поса(д)ни(к) 

(1421 Сові. І, 142; 1436 Сові. її, 701; 1444 Сові. II, 208; 1445 
Сові. її, 231; 1499 ВО її. 444Ї: под. одн. поса(д)ника 
(1454 Сові. II, 509). 

*ПОСАДНИЧИ мн. (2) (назва села у Молдавському 
князівстві): Того ради мьг... єсми дали... паноу Моушатоу 
дворникоу тоє... селище на имА Попринканьш, що соут 
на Жєжїи межи Посадничи и межи Крьничани (Ясси, 
1476 ВИ І, 208—209). 
ФОРМИ: ор. Посадиичи (1476 ВО 1, 208, 209). 
*ПОСАДЬ ч, (12) 1. (ремісничо-торговельна частина 

феодального міста) посад (1): И дали єсмьі тьім селам... сєс 
лист нашь на то, щобьі не платили нам дан... ни на город 
<д)а не роб"Вгь, ни на посад, ни оу сторож да не ходВт, 
ни на млин(и) да не робить (Дольний Торг, 1475 ВО І, 200). 

2. данина за право поселення (11): да не дадоуть тотьі лю¬ 
ди истА(х) сєла(х) ни да(н), ни посадоу, ни илиша (Дави¬ 
дове Село, 1446 Сові. її, 251); И дали єсмьі тьім селам... сєс 
лист нашь на то, щобьі не платили нам дан, ни посад, ни 
подвод, ни илиш (Долний Торг, 1475 ВО І, 200). 
ФОРМИ: род. одн. посадоу (1446 Сові. II, 251; 1448 

ДГПР; 1453 Сові. II, 461, 492; 1454 Сові. II, 517; ДГПММ; 
1456 ГПХМ; 1458 ПГСММЦ); знах. одн. посад, поса(д) 
(1447 Сові. її, 288; 1448 ОІП«А» 491; 1475 ВО ї, 200). 
Див. ще * ПОСАДА. 
ПОСАДЬІТИ див. ПОСАДИТИ. 
* ПОСВАТАТИ СА дієсл. док. (2) (за кого) посвататися: 

Се я пани Вохнова пани Мария з своими детми, с паномь 
Ивашкомь а с паномь Васкомь, посваталися єсмо с паномь 
Юшкомь Камкою за его сестренца, за пана Стецка за Шиш- 
кинича, мою девку паньну Матрушку (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/1 її, 627). 
ФОРМИ: перф. І ос. мн. посваталися єсмо (1471 АрхЮЗР 

8/Ш, 627); дієприсл. перед. посватавшися (1471 АрхЮЗР 
8/1II, 627). 
ПОСВІДЧИТИ дієсл. док. (6) (що) (дати показання) 

посвідчити (3): 1ако\^у таіеі: Ьуіі роз^еїсгоп їгета сЬге- 
зі’їапу (Луцьк, 1388 ҐРЬ 107); и мьі тьіхь свє(т)ковь опиту¬ 
вали и свє(т)ки посвє(т)чили што(ж) тая кнгни пєрє(д) 
ними то(т) запись ємоу иа то дала (Берестя, 1496 ВМДФС); 

(чим, що) підтвердити зізнанням, посвідчити (3): а ]езі:- 
ІіЬу з\уеікі ргегесгопуіе пемчппозі’іи ]еЬо ро^и^еВсгіІі Ьу, 
сЬгезї^апіп \уіпи коіогиіи... теї іегреіі, пеіііозіїлл/е гпаіеі 
ріаіііі (Луцьк, 1388 £РР 107); И мьі того смотр-Ввшо (! — 
Прим, вид.) кн(А)зА Семена оправили, а кн<А>зА Михай¬ 
ла обвинили; его св"Втки не посвєдчили ни двлоу. ани за- 
писоу (Лупьк, 1475 А5 І, 70). 
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ФОРМИ: інф. посвідчити (1462 ВО 11,283); перф.Зос. 
мн. посведчили І (1475 А5 І, 70); посвє(т)чили 1 (1496 
ВМКФС); баж.-ум. сп. З ос. мн. ]е$ШЬу... роз^еІсгПі (1388 
ІРЬ 107); інф. пас. Ьуїі рок^еіс/оп (1388 ІРЬ 107); баж.-им. 
сп. пас. З ос. одн. н. кЬсІуЬу... Ьуі роаетеісгоп (1388 ІРЬ 107). 
Див. ще СВ'БТЧИТИ. 
*Г10СЄЄНЬ1И дієприкм. (1) посіяний: а оу дво(р)цьі 

в королєво(м)... жита польчєтвє(р)тьі стирьтьі а оу стирьтє 
по двєстє копь ржи а на поли жита посєєного досьі(т) (б. м. 
н., XV ст. ЯК)- 
ФОРМИ: мин. пас. род. одн. с. посєєного (XV ст. ИК)• 
Дав. ще *ОСЄЯТИ, СЇАТИ. 
ПОСЕЛИТИ дієсл. док. (1) (ідо) збудувати: и тежь дали 

ему вь месте Пинскомь огорода своего дворь собе поселити 
(Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: інф. поселити (1497 РИБ 683). 
Дие. ще *ОСЄЛИТИ, СЄЛИТ, *СЄЛИТИ СА. 
*ПОСЄЛСТВО див. *ПОСЄЛЬСТВО. 
* ПОСОЛЬСТВО с. (2) (стп. розеїзішо) 1. (делегація з 

дипломатичною місією) посольство (1): а оть того вєрємєни 

и досєлє тьг(х) вашьі(х) послові до г(с)дра нашого до воєво- 
дьі нєбьіло то(л)ко бьі(л) пришоль фє(д)ко гаврьіловичь 
але нє тьімь посє(л)ствомь (б. м. н., 1496 ПСВВ). 

2. (дипломатичне завдання) послання, місія (1): Тань жє 
ваша милость абьі єстє знали, бо послали єсмо нашого посла 
до Мєндли-Кгєрєя... и какь тоть нашь посоль оть Татарь 
прьійдєть ись которьімь посєльствомь, мьі такєжь вашєй 
милости пошьлємо (б. м. н., 1499 В О її, 449). 
ФОРМИ: ор. одн. посє(л)ствомь, посєльствомь (1496 

ПСВВ; 1499 ВИ II, 449). 
Див. ще ПОСОЛЬСТВО 2, 4. 
посеред прийм. (4) (з род.) (виражає просторові від¬ 

ношення, вказує на місце, в середині якого знаходиться 
щось) посеред: мьі Стєфан (воєвода)... знаменито чиним... 
ожє прїидє... Марена, дочка Улина, и дала... тютци своєи 
Стани... половина села от Спєрлєщи (и от) потока що єст 
посеред села долоуоу (!) (Баків, 1462 ВО І, 55); а обрубь 
земленьїй тому именицу моєму Лопавшомь по стари- 
не... у верхь тое Смьіжали посеред речки аж до верьхов 
тое Смьіжали (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/111, 3); я єщє... 
дала єсми ему... имєнє оу вотчизну на имА Любчо... огра- 
ничоное почонши посеред Мухотолок рєкою Лютииею до 
мосту (Ровно, 1488 АЗ І, 242). 
Див. ще ПОСР'БД, ПОСР^ДА, СР^ДЬ. 
ПОСИЛОВАНЬ дієприкм, (3) приневолений, присило- 

ваний, примушений: мьі стєфа(н) воєвода... чини(м) знаме¬ 
нито... ожє... дали... єсмьі нашєи митрополій... питомьі 
циганьї на им'Ь... нань... що єго даль пань исаиа... по своєи 
доброи воли и ни о(т) кого нє посиловань (Сучава, 1465 

518); мьі Стєфан воєвода... (зна)мєнито (чи¬ 
ним...) ...ожє прїидоша... Данчюл Плєша и сестра єго... 
(...никьім нєпоноужєни а) нє поснловани и продали... 
єдно село (Сучава, 1499 ВИ II, 168). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. одн. ч. посиловань (1465 0//?«/Ь 

518); наз. мн. посилованьї і (1469 Ви І, 138); посиловани 
І (1499 ВО II, 168). 
Див. ще *ПРИСИЛЄНЬ, ПРИСИЛОВАНЬ, *СЇЛОВА- 

ТИ, *ОУСИЛОВАТИ 2. 

! ПОСИЦ'Б (ПАСИЦ'Ь) див. ПАСИКА. 
! ПОСЛАЛИСА (ПОСЛАЛИ) див. ПОСЛАТИ. 
*ПОСЛАНИЄ с. (1) (дія) посилання, посилка: и-Ьщє... 

почали коромолити на мене послалисА одного на имА 
идикгиА до аксакь тємирА на мене ли(хо)го мьіслАчє по 
тьіхь посланню по идикгиєву посольству вьішоль на мене 
аксакь тємирь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: місц. одн. посланню (1392—1393 РФВ 170). 
Пор. ПОСЛАТИ. 

ПОСЛАТИ, ПОСЬЛАТИ дієсл. док. (76) 1. (кого, кому, 
Кого к кому, кого до кого, кого к чому, кого до чого по ко¬ 

го) (веліти кому піти куди, веліти кому відправитися куди) 
послати, вислати (52): сє ли будєть нє доспЬшєнь кнАзю 
дмитрию люди свої послати (б. м. н., 1366 Р 14); тогдь] 

кроль господарь посла(л)ь мнє а бьіхь межи ними розь- 
іха(л) и оуграничиль промєжи тьіми села (Галич, 1404 Р 
68); а самому пану Федкоу кнАз великий нє вєлєл єхати; 
вєлєл ему слуги свои послати к томоу розєздоу (Ступно, 
1444 А5 І, 42); А послали есмо тамь дворанина нашого юш¬ 
ка нецковича и казали есмо вь тое ее увезати (Троки, 1494 
РИБ 561); и мьі тогдьі вашєй милости, для прьіятєля нашо¬ 
го милого, нашого посла до великого князя московьского 
послали (б. м. н., 1499 ВЬ II, 447); 

(ідо, що кому, що к кому, що до кого, що до чого, що по 
що) (відправити на місце призначення) послати, вислати 
(19): на то все послали єсмо сєи нашь Арльїкь (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 171); М'Ьли єсмо о(т) вась листьі мистра 
крижєвницкого посліднє ва(м) посланьш (Брест Куяв- 
ський, 1447— 1492Л/СБВ); мьі Стєфа(н) воєво(д)а... чини(м) 
знаменито... ожє... дали єсми сє(с) на(ш) листь на дієм у 
манастирю... на то яко да є(ст) во(л)но и слобо(д)но посла¬ 

ти свои В мажи по рьібу (Сучава, 1472 ДГСВМ); 3 нового 
мєста послано кнАзю вєликомоу т0є(р)скомоу шоуба со- 
больА (б. м. н., 1488 УДТ); И пани вошла вь кліть... и 
веліла мні передь собою полотна поділити на польї, и я 
поділиль; половину жь полотень собі взяла, а половину 
веліла мні послати до Крозь до сєстрьі; и я послаль до 
Крозь (Вільна, 1498 АЛМ 163); 

(що ким) послати, передати (що через кого, ким) (4): 
присАжьньі(и) листь написань тагирєвьімь мєньшимь бра- 
томь габиномь послаль єсми (б. м. н., 1484 #М); тьімь 
московьскимь посломь тьіижь рєчьі... до великого князя 
московьского послали єсмо (б. м. н., 1499 ВО II, 449). 

2. (кого ким) призначити (кого ким), послати кого 
на посаду яку (1): послі небощикове смерти, пана Юршиньї, 
послаль мене пань староста намістникомь бьіти у тьіхь 
дворехь пана Юршиньїхь (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: інф. послати, посьлатн 12 (1366 Р 14; 1444 А 5 

I, 42; 1447—1492 ЛКБВ; 1470 0/#«А» 523; 1496 ВО II, 
405; 1498 АЛМ 163; ВО II. 412; XV ст. ВС 15 зв.; 1499 ВО 
II, 450 і т. ін.); посла(т) 2 (XV ст. ВС 12; СЯ 40); перф. 1 
ос. одн. ч. р05Іа! уезпіу, послаль єсми 2 (1413 ОБ 48; 1484 
ЯМ): послаль єсмь 1 (1392—1393 РФВ 170); послаль 1 
(1498 АЛМ 163); 2 ос. одн. ч. послаль єси (1499 ВО II, 447); 
З ос. одн. ч. послаль, посла(л)ь, послал, посла(л) (1404 Р 
68; 1444 АЗ І, 42; 1447—1492 ЛКБВ; 1484—1486 ГСПТЗ; 
1496 ПДВДА; 1498 АЛМ 163); 1 ос. мн. послали (есмо) 
єсмо 11 (1392—1393 РФВ 171; 1484 ЯМ; 1494 РИБ 561; 
1496 ВО II, 402; 1498 ВО II, 409; 1499 ВО II, 449); посла¬ 
ли, ровїаіі 5 (1423 ОУ#«А» 447; 1433 ЗНТШ ГХХУІ, 140; 
1456 ЗСФ; 1468 ВО II, 305; 1499 ВО II, 447); єсмо... посла¬ 
ли 2 (1484 ЯМ; 1496 ВО II, 407); єсмо послали 1 (1496 
ВО II, 401); послали... єсмо 1 (1492—1493 ПВФЧ); послали 
1 (1430 ГВДЛ 7); 2 ос. мн. послали єстє (1392—1393 РФВ 
170); 3 ос. мн. послали 1 (1434 Собі. II, 675); ! послалисА 
1 (1392—1393 РФВ 170); пперф. 1 ос. одн. ч. єсмь послаль 
бьіль (1392—1393 РФВ 170); 1 ос. мн. бьіли есм.ьі послали 
(1411 Р 77); 2 ос. мн. послали бьіли єстє (1484 ЯМ); майб. 
1 ос. одн. пошлю (1484 ЯМ); 3 ос. одн. пошлєть 4 (1395 
Сові. II, 610; XV ст. ВС 17 зв.; 1498 ВО II, 412); пошлєт 1 
(1471 ВО І, 159); имє(т) послати 1 (1454 Сові. II, 513); 
1 ос. мн. пошлємь, пошьлємь 2 (1493 ОПВВ; 1496 ПДСВВ); 
пошлемо, пошьлємо 2 (1499 ВО II, 423, 449); пошлємьі 1 
(1439 Сові. II, 714); 3 ос. мн. пошлю(т) (1429 Ш/?«А» 455; 
1454 Сові. II, 513); баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. абьіхь послаль 
(1496 ВО II, 402); 3 ос. одн. ч. абьі послаль (1496 ПСВВ 
192 зв.); нак. сп. 2 ос. одн. пошли (1494 ВО II, 387); 2 ос 
мн. пошлитє (1496 ПДВДА; ПСВВ 192 зв.); дієприкм, 
пас. мин. наз. одн. ч. послань (1415 Сові. І, 122); род. одн. ч. 
посланого (1434 Сові. II, 664); наз. мн. послани (1446 
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О/Я«А» 485); знах. мн. посланий (1447—1492 ЛКБВ); 
прєдик. пас. Зієпршш. послано (1488 У/СТ). 
Див. ще *ВЬІСЛАТИ, *ВЬІСЬІЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДО- 

СЛАТИ СЯ, *ОТОСЛАТИ, ОТСЬІЛАТИ, ПОСЬІЛАТИ, 
* ПРЬІСЬІЛАТИ, * СЛАТИ, СЬСЛАТИ, *СЬІЛАТИ. 

*ПОСЛАТИ СА дієсл. док. (4) (на кого, на що, до чого) 
(вказати на кого або на що для підтвердження чого) по¬ 
слатися (на кого, на що): И Борись ся на пана Юрія и на 
боярь не послаль (Вільна, 1495 АЛМ 83); и курило послаль 
сА о то(м) до книгь зє(м)ски(х), што(ж) в книги таА рє(ч) 
вьішє(и) писана А нєоувєдєна (Вільна, 1495 БСКИ); и 
'0*є(д)ко мови(л) пєрє(д) нами штожь твій люди зьдавна 
осочники бьівали... и посла(л)ся на прьівилє(и) пана ми- 
ха(и)ловь кгє(з)кга(и)ловича (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. послаль сА, посла(л)ся 2 

(1495 БСКИ\ 1499 ВФ); ся... послаль 1 (1495 АЛМ 83); 
З ос. мн. послалисА (1495 БСКИ) 
Див. ще *СОСЛАТИ СЯ. 
ПОСЛЕ див. ПОСЛІВ 
*ПОСЛЄДНИИ див. *ПОСЛ'ЯДНИИ. 
послєдноє присл. (1) (про крайній, останній строк) 

найпізніше: будєть вєдомо оусємь... ажь Азь ланко слуга 
королева та(к) єсмь... договориль со кнАзємь скиригаи- 
ломь и срокь єсмь оучиниль на розтво х(с)во што жь нинє(ч) 
наипєрвєє придєть а послєдноє на хрьщєньє х(с)во што жь 
нинє(ч) придєть оу дву нєдєлА(х) по розтвє х(с)вє дати ми 

двєстє рублєвь кнзю скиригкаилу (б. м. и., 1387 СП № 12). 
ПОСЛИ див. послі;. 
*ПОСЛИДОКЬ див. * ПОСЛІ;ДОкь. 
Р081ЛІ2УТУ дієсл. док. (12) (кому) (виконати обов'яз¬ 

ки стосовно до кого) послужити кому (10): Мьі кнАзь воло- 
диславь... то єсмьі вчинили взозрівши на нашєго вірного 
слугу... што жє єсть намь вірно послужиль (Бохур, 1377 
Р 23—24); мьі Віликии коро(л) влодиславь ...знаємо чи- 
нимь... ажє нашь вєрньїи'слоуга Данило дажбогови(ч) за- 
дєрівєцкии... послужиль намь и оуказаль прід нами свою 
вірноую слоужбу (Краків, 1394 Р 53—54); Мьі Влади- 
славь... коро(л) пол(с)ки(и)... чинимьі знаємо.., ажє слуга 
нашь вєрньїи па(н) ходко чємєрєви(ч) послужи(л) на(м) 
верне (Львів, 1399 Р 59); а по наши(м) животи кто боудєть 
г(с)п(д)рь... зємлн молдавскои... то(т) щоби ємоу нєпороу- 
ши(л) нашєго даанїє... заноужє є(с)ми... моу дали... що жє 
о(н) на(м) право и вірно послоужи(л) (Сучава, 1432ДГВУЯ); 

вє(д)жо з ласки бжїєі в на(с) слоугьєсть по(л)но которьіи 
нашои вєликои кнгни послоужа(т) (б. м. н., 1495 ПЛПС)\ 

5І игЬ и р о з 1 и г у і у (2) див. СЛОУЖБА 1. 
ФОРМИ: інф. рохіигуїу (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); перф. З 

ос. одн. ч. послужнль, послужи(л), послоужи(л) 4 (1394 Р 
54; 1399 Р 59; 1408 АкЮЗР 1, 6; 1432 ДГВІН)\ єсть... по¬ 
служиль, (послужи(л)) 2 (1377 Р 24; 1424 Р 99); майб. З 
ос. мн. послоужа(т) (1495 ПЛПС)\ баж.-ум. сп. З ос. одн. 
ч. аж би... послужиль (послужи(л)), аЬу... розіїші (1394 
Р 54; 1399 Р 59; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1408 АкЮЗР І, 6). 
Див. ще *СЛОУЖИВАТИ, СЛУЖИТИ 1. 
П ОСЛО УХАТИ дієсл. недок. (і) (чого) (виявляти по¬ 

слух) слухати, бути послушним (кому): так и мьі... их воли 
вірньїм наслидованєм послоухати заоуждьі винни єсми 
(Сучава, і462 Ви II, 284). 
ФОРМИ: інф. послоухати (1462 В О II, 284). 
Див. СЛУШАТИ 2. 
*ііОСлУХ ь ч. (5) свідок: А на то послуси пань староста 

рускоі зємли ота пилєцкии воєвода цтиборь (Перемишль, 
1359 Р 10); а кто на то оустанєть тоть заплатить.,, гривну 
золота послухомь (Львів, 1368 Р 16); а на то послуси 
ивань владьічинь зАть васко гольїи (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: паз. мн. послуси (1359 Р 10; 1366 Р 12; 1368 

Р 16; 1385 Р 28); дав. мн. послухомь (1368 Р 16). 
* ПОСЛОУШЄНСТВО с. (3) (стп. роз1и$2егі5І\уо, стч. 

розіизеп&іуі) підлеглість, підпорядкованість*. И коли боу- 

дєт пана нашєго королА приказаниє, и боудєт потрєбнаА 
хвилА и час, абьіхомь єго милости помоч и послоушєнство 
оудилали (Сучава, 1468 Вй II, ЗОЇ); Сим листом слюбоуєм, 
мьі и наши сьіновє... кролю... вьсєю вирою и слоужбою 
и послоушєнством (Коломия, 1485 ВО II, 37_1)_. 
ФОРМИ: знах. одн. послоушєнство (1468 ВО II, ЗОЇ); 

ор. одн. послоушєнством (1485 ВО II, 371); місц. одн. оу 
послоушєнстви (1485 ВО II, 371). 
Див. ще *ПОСЛУШЬСТВО. 
ПОСЛУШЄНЬ прикм. (13) 1. (кому, в чом, чим, чому, 

кого) (що виконує чию волю) послушний (кому, чому) (8): 
пак ли би... хо(т)л бьі коли о(т)стати тонь исньї кнА(з) 
корибу(т)... тогда мьі... хочємьі єго о(т)стати... а ни в чємь 
єго нє хочємь послушни бьгги (Лучиця, 1388 Р 39); а кто 
нє боудє(т) послушєнь нашємоу повєлінїю и запису. то(т) 
имаєть бьіти по(д) вєликои казни г(с)ва ми (Сучава, 1435 
Соєі. II, 692); про тожь мн... зь єго волию повинни єсмьі сА 
згодити, а вірною слоужбою послоушни бьіти... и ціло- 
вали єсмн и оучинили, ижє хочємь вшитки слоужбн... 
смотрити, и стєрєчи (Хотин, 1448 Соєі. II, 738). 

2. (кого, кому) підлеглий (кому) (4): тако Ако наши 
предкове... имаємьі єму вірни бьіти и послушни (Кам'я- 
нець, 1404 Соєі. II, 625); Коли (ж) о(т) на(с) алюбо о(т) 
нашє(г) пана на(м) послоу(ш)но(г) кмєть оутєчєть... тог- 
дн... тогь кмєть имє(т) плати(т)... вїноу г гривни (XV ст. 
ВС 39): а тьш люди што оу тулинахь што би єго били по¬ 
слушни ка(к) то осподарА сьвоиго (Київ, 1457 Р 166). 

3. (робити що) готовий (1): и оуси коупьци... аби по- 
слоушьни били платити мито оу роукн оурідниковь мо- 
настирскьіх (Бистриця, 1457 ВО І, 4), 
ФОРМИ: наз. одн. ч. послушєнь (1435 Соєі. II, 692); 

род. одн. ч. послоу(ш)ио(г) (XV ст. ВС 39); дав. одн. ч. 
послушну (1393 Р 51); наз. мн. послушни, послоушни, 
послоушьнн 9 (1388 Р 39; 1395 Соєі. II, 613; 1404 Соєі. 
її, 625; 1435 Соєі. її, 687, 689; 1436 Соєі. II, 701; 1448 
Соєі. II, 738; 1457 ВО І, 4; Р 166); послушни 1 (1433 Со&*. 
II, 652). 

*ПОСЛОУШНЬІИ дає. ПОСЛУШЄНЬ. 
*ПОСЛУШЬСТВО с. (2) (цсл. послоушьство) підлеглість, 

підпорядкованість: коли сА вороти(м)... тогда хочємь 
кголдова(т) королє(в) ...вірноє послу (ш)ство дєржа(т) 
подь присАгою (Молодечно, 1388 Р 43). 
ФОРМИ: знах. одн. послу(ш)ство, послушьство (1388 Р 

39, 43). 
Див. ще*ПОСЛОУШЄНСТВО. 
ПОСЛІ*, ПОСЛЕ, ПОСЛИ присл. (24) І. потім, після 

(1): и мьі того досмотрєвши... п(а>на Фєдка єсмо в том 
оправили и послі оу єго людей оузАли єсмо осмьдєсАт 
грошей (Ступно, 1444 АЗ І, 42). 

2. (у знач, прийменника) (з род.) а) (виражає часові 
відношення) (12) (вказує на подію, дату, пізніше від якої 
відбувається дія) після (кого, чого), по (кім, чім) (7): а 
пса(н)... в літо после христова нарожєньА тисАча и чєти- 

рєста и кз є літо (Острог, 1427 Р 109); Павель світчиль 
тьімь обьічаемь: послі небощикове смерти, пана Юршини, 
послаль мене пань староста намістникомь бити у тьіхь 
дворехь пана Юршинихь (Вільна, 1498 АЛМ 163); и теж 
посли отца н(а)шого кому будем того имінм або зємли и 
люди дали и листи н(а>шими на вічност будємь потвер¬ 
дили, то маєт вічно держано бити (Вільна, 1499 АЗ 1, 
і 18); 
после живота (5) див. *ЖИВОТЬ; 
б) (виражає об'єктні відношення з часовим відтінком, 

вказує на особу або подію, у відношенні до яких дія відбу¬ 
вається пізніше) після (10): а другій годь ново придаль 
его мил. ему тую волость вибрати на окупь жені его и 
дітямь, а кому перрій его бьіло дано, тин мають послі 
его брати (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 10); Такежь 
какь .. вислали з Берестя, ино после них Немира и Левко 
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держали мьіто берестейское (Вільна, 1497 АЛРГ 79); и 
о(н) пєрє(д) нами поведи(л) што(ж) тоє... село сомино дєр- 
жа(л) козари(н) а послі того козарина дєржа(л) братаничь 
козарино(в) (Вільна, 1499 ГОКІР); 

в) (виражає модальні відношення, вказує на спосіб дії) 
згідно (з чнм), відповідно (до чого ) (1): Пань Андрей под- 
скарбий а Ивашко Владьїка писар брали личбу у ключника 
киевского у Сенька Полозовича а в Самоделчина сина, 
што в тьш часи брали мито после лнчби тое, кант, давали 
личбу у Троцех... князю Александру (б. м. н., 1494—1495 
АЛРГ 59). 
Див. ще ОПОСЛ'Й. 
ПОСЛ'БДНб присл. (1) (стп. розіесїпіе) в останній раз, 

останнім часом: міли єсмо о(т) вась листьі мистра крижєв- 
ницкого посліднє ва(м) посланий (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 

* ПОСЛІДИИИ прикм. (6) 1. останній (4): далєи тии то 
исьтьіи листи мистрови посліднии міли в собі таковоую 
річь какбихо(м) ми кнзА бискоупа... и ва(с) тіжь оуз- 
гордЬли (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); А какь 
поветрее почалосА велми от последнее Матки Божи, ино 
дьякь умер, писати било некому (б. м. н., 1497—1498 
АЛРГ 79). 

2. майбутній, спадкоємний (1): такожє кєдьі коли би сА 
при годило помочи оу кролєвьстві пол(с)кому на далекий 
сторони... коли нась обошлють и оупомАнуть кроль во- 
лодиславь польскии пріжє написаний ихь намістьки по¬ 
сліднии г(с)подари, кроли кролювьства коруни польскои, 
тогди ми имамьі помагати... на всі сторони (Сучава, 1395 
Созі. її, 613). 

3, (у знач.. іменника) наслідник, наступник (1): такє(ш) 
кеди коли би сА пригодило помочи оу кролєвьстві пол(с)- 
комь на далєкиі сторони... тогди коли на(с) обошлють 
и оупомАнуть кро(л) влодисла(в) и ихь послєднии, имамьі 
помагати... противу всіхь ихь нєприАтєлии (Сучава, 
1395 Созі. II, 612). 
ФОРМИ: род. одн. ж. последнее (1497—1498 АЛРГ 79); 

наз. мн. посліднии 2 (1395 Созі. II, 613; 1447—1492 
ЛКБВ); послєднии 1 (1395 Созі. II. 612); знах. мн. послід- 
иии (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *НАСЛ'ЙДНИК'Ь, * ПОСЛІ:ДОкь. 
*ПОСЛ1гДОКЬ ч. (7) (стч. розіесіек, стп. розіасіек) 

иаслідник, наступник (4); всєи волости заліскоі дєржА- 
ниє... г(с)дрю коро(л) влодиславу пол(с)кому и єго послід- 
ко(м) присудили єсми и присужАємь тимь наши(м) листо(м) 
(Медика, 1404 Р 70); землю шєпиньскоую... дати... тому 
истино(м) королеви, послидьком и короуні єго, оу дєрь- 
жанїє и триманіє на віки вічьнии слоубоуємьі (Львів, 
1436 Созі. II, 706—707); 
нащадок, потомок (3): Ми кнА(з) дмитрии олгірдови(ч) 

чинимь знамєнн(т)... ижє... коруні польскои слюбуємь 
держати цілую правду и чиста віра с наши(м) дітми и с 
наши(м) послідки (Молодечно, 1388 Р 43); гь єсть продаль... 
пану клюсови на вікьі и дЬтьмь єго ї єго прирожьньїмь 
послідкомь (Львів, і 400 Р 61); а тие земли продаль есми 
со всіми ужитки... ни одного права собі, ани своимь по- 
сліткомь у тьіхь земляхь ие заховьівая (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: дав. мн. послидьком, послидькомь, послидь- 

ко(м) 3 (1436 Созі. II, 706); послідкомь, послідко(м) 2 
(1400 Р 61; 1404 Р 70); посліткомь 1 (1451 АкЮЗР II, 106); 
ор. мн. послідки (1388 Р 43). 
Див. ще *НАСЛ'ЙДНИКЬ, *НАСЛ1гДОКЬ 1, *ПОС- 

Л’ьДНИИ 3. 
*ПОСМОТРЄТИ див. ПОСМОТРИТИ. 
ПОСМОТРИТИ дієсл. док. (28) (на що, в що) подивити¬ 

ся, поглянути (на що) (25): Відай то каждии члвкь кто на 
тьш листь посмотрить ожє я кнАзь Єоунутии и кистютии... 
чинимьі мирь твердий ис королємь казимиромь (б. м. н.. 

1352 Р 5); Сє азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)- 
ски(и) и жоупань ба(н)ко... даємо відомо... вьсікомоу 
кто посмотрить на сєсь листь ажє балица воєвода... дадо- 
шє... три села манастирю (Сігет, 1404 ГМ); ми Швид- 
рикгаиль великий князь Олкгилдовичь чиньїмь знамени¬ 
то... кождому, кто на него посмотрить... иже осмотрили 
есмо у святого еваньгелей, которие села придали наши 
продкове ко... церкви Болодимерское (Луцьк, 1444 
АрхЮЗР 1/V1, 8); Ми кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... 
о(з)на(и)моуємо си(м) листо(м) наши(м) хто би на нє(го) 
посмотрити любо чтоучи єго слоухати боудє(т) хоті (в)... 
и(ж)... при (в)сюи о(т)чн(з)ні... є(го) зоставоую (Прилуки, 
1459 Р 171); Самь Александрь... великий кнАз литовский. 
Чинимь знаменито симь нашимь лнстомь, хто на него по¬ 
смотрить (Вільна, 1493 АЛРГ 55); чннимь знаменито симь 
нашимь листомь, хто на него посмотрить (Краків, 1500 
АЛМ внп. 2, 58); 

(в що) подивитися, заглянути (1): Прото ми помнєчи 
прьіязни и маючи записи прє(д)ковь твоєє мл(с)ти з ншьі- 
ми прє(д)ки... посмотрєвшьі в нихь послали и виправили 
єсмо нашихь пословь до твоєє мл(с)ти (б. м. н., 1492—1493 
ПВФЧ); 

(чого) подумати (над чим) розглянути, обміркувати (що) 
(1): про то самь того брать нашь, и посмотри за которую 
бихмо приязнь ихь міли посли кь нимь и оть нихь че- 
резь нашу землю пропущати, коли ся кь намь оть нихь 
такїе шкоди діють (б. м. н., 1496 ОКИ В); 
О добримь ласкавимь окомь по¬ 

смотрити (1) див. ДОБРЬІИ 4. 
ФОРМИ: інф. посмотрити (1459 Р 171); майб. З ос. одн. 

посмотрит, посмотрн(т) 10 (1472 АрхЮЗР 8/1II, 2; 1475 
АЗ І, 72; 1478 ЗРМ; 1483 АЗ І, 82; 1487 АЗ І, 87, 240; 
1490 ЗХП; 1492 АЗ III, 23; 1499 АЗ І, 117; ПИ №3); по¬ 
смотрить 8 (1352 Р 5; 1375 Р 20; 1404 ГМ; 1440—1492 
АкЮЗР II, 105; 1482 АЗ І, 79; 1491 А5 І, 96; 1493 АЛРГ 
55; 1499 ГОКІР)\ посмотрить, посмотрнто 6 (1388 Р 37; 
1410 АкВАК XI, 5; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1494 АЛМ 54; 
1498 ГВКОО; 1500 АЛМ вип. 2, 58); нак. сп. 2 ос. одн. 
посмотри (1484 ЯМ; 1496 ОКИ В); дієприсл. перед. поемо- 
трєишьі (1492—1493 ПВФЧ). 
Див. ще ДОСМОТР6ТИ 1, ОСМОТР'ВТИ 1,2, СМОТРИТИ 1. 
*ПОСНИКОВЬ ч. (1) (назва присілка у Волинській 

землі) Посників: И ми... дали єсмо ємоу..- приеєлокь 
борь бринь а посниковь (Луцьк, 1452 Р 161). 
ФОРМИ: знах. одн. посииковь (1452 Р 161). 
ПОСОБА ж. (1) допомога, підмога, пособа: знамєнїто 

намь єсть ис права цєсарьско(м) и(ж) пожєгьци имають 
злою см(р)тїю гиноуть... а тєжь частокро(т) бьіваєть имь 
пособа алюбо правомь нємєцькьімь о(т)биваю(т) жє не 
бьівають казнєни... ми оуставлАємь... гдє боудє(т) знаи- 
дєни... имають бити по(л)скимь правомь осоу(жє)н(и) 
(XV ст. ВС 25 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. пособа (XV ст. ВС 25 зв.). 
*ПОСОБЛАТИ дієсл. недок. (1) (без додатка) допомагати, 

пособлятига тижь коли би коториі нєприАтєль своєюсилою 
облогло тото иснии гро(д) галичь тогда... имають... намо... 
вість давати што бихомо пособлАли (Луцьк. 1388 Р 37). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. мн. што бьіхомо пособлАли 

(1388 Р 37). 
Р050І- див. ПОСОЛЬ. 
*ПОСОЛСТВО див. ПОСОЛЬСТВО. 
*ПОСОЛСТВОВАТИ дієсл. недок. (1) (к кому от кого) 

прибувати в посольстві (до кого від кого): а на имА при- 
єхали су(т) па(н) прєдбо(р) с конєцьполА, па(н) еоудомир- 
скїи... и посо(л)ствовали к на(м) о(т)... королА (Серет, 
1453 Созі. II, 765). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. посо(л)ствовали (1453 Сові. 

II, 765). 
ПОСОЛЬ, Р080С ч. (155) посол, посланець (154): І Іег 

геЬу шупсаге... з Іаізгі^уші репегші... ваті сгегег розіа 
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пазгоЬо \уо]е\уосіу, і іех сгегех піезгсяап, коіогут ко1\уе 
оЬусгаіет, іакошусЬ ітаіі не втеїіЬу (Луцьк, 1388 2,РЬ 
І08); а мьі такі жь... познавши ижь... стєфань воєвода по¬ 
мочи и радьі напротиву намь... нє чиниль а ни давала 
яко жь доводливо того сА намь посльї своими справлАль... 
про то жь... о(т)пущаємьі єму все (Ланчиця, 1433 р 121); 
какь бьі били мнстровьі пословє оу кнзьство вєликоє вь- 
єхали ижбьі єстє з ни(х) порозоуміли бьіли которьіми доро¬ 
гами... оу такий тадьінки с нами хотіли би бьілн оустоупи- 
ти (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); а о(т) сєго часоу 
оть нась к вамь котори(и) посоли при(и)дєть бє(з) листа... 
и ви того нєпочьтиво отьпоуститє зану(ж) то ложі єсть 
(б. м. н., 1484 ЯМ); и листь тоть вашоє милости посоль на 
себе даль (б. м. н., 1499 ВИ II, 450); 
посоль великий (І) повноважний посол; Та- 

ке(ж) г(с)дрь нашь вєлє(л) тобє... повєдити и(ж) послаль 
свои(х) послові вєлики(х) до пара турє(ц)кого (б. м. н., 
1496 ПДВКА 61). 
ФОРМИ: наз. одн. посоль, посо(л) (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

139, 140; Р 123; 1437 Сові. II, 709; 1455 Сові. II, 774; 1484 
ЯМ; 1496 ПСВВ 192 зв.; 1498 ВИ II, 413; 1499 ВО II, 447, 
449, 450): род. одн. посла (1434 Соз^. II, 6641; дав. одн. 
послу, послоу (1495 ПЛПС; 1496 ОПВВД; ПЧФГ 35, 36); 
знах. одн. посла, розіа (1388 ІРБ 108; 1392—1393 РФВ 170; 
1411 Р 77; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1479 ВО II, 351; 1496 
ОКИВ; ОПВВД; 1498 ВИ II, 409, 413; 1499 ВО II, 447, 
449); ор. одн. посло(м), посломь, посломь (1479 ВО II, 351; 
1484 ЯМ; 1495 ПЛПС; 1496 ВО II, 402; 1498 ВО II, 409; 
1499 ВО II, 447, 449); наз. мн. посли 6 (1408 Сові. II, 633; 
1495 ПЛПС; 1496 ВИ II, 402; ОКИВ; 1498 ВО II, 414); 
пословє 3 (1447—1492 ЛКВВ; 1496 ПСВВ 192 зв.; 1499 ВО 
II, 449); посли 1 (1392—1393 РФВ 170); род. мн. послові 
(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; ПСВВ 192 зв.); дав. мн. послом, 
посломь, посломь, посло(м) (1462 ВО II, 285; 1481 ВО II, 
364; 1495 ПЛПС; 1496 ВО II, 405, 407; ОКИВ; ОПСВВ 62; 
ПДВКА 61; ПСВВ 192 зв.; 1498 ВО II, 412); знах. мн. 
послові, посло(в) ЗО (1492—1493 ПВФЧ; 1493 ПОСВВ 152; 
1494 ВО ТІ, 386, 387; 1496 ВО II, 401, 407; ПДВКА 61; 
1498 ВО II, 412; 1499 ВО II, 447, 449 і т. ін.); посли 11 
(1392—1393 РФВ 171; 1448 Сох*. II, 734; 1468 ВО II, 305; 
1481 ВО П, 365; 1493 ОПВВ 152 зв.; 1494 ВО II, 386, 388; 
1496 ОКИВ; ОПВВД і т. ін.); ор. мн. посли (1433 Р 121; 
1434 Сові. II, 664; 1442 Сові. II, 717; 1445 Сові. II, 726; 
1453 Сові. II, 766; 1455 Сові. ТІ, 774; 1468 ВО II, 302; 1496 
ВО II, 401, 407; 1498 ВО II, 412 і т. ін.) 
ПОСОЛЬСТВО с. (11) 1. (дія) посилання, посилка (2): 

иіщє... почали коромолити на мене послалисА одного на 
имА идикгиА до аксакь тємирА на мене ли(хо)го мислАчє 
по тьіхь посланню по иднкгиєву посольству вишоль на 
мене аксакь тємирь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); на кото= 
роумь сонмі тоти панове... дроуги снємь... положили... и 
оуставилн, на том сонмі оуси річи... котории сі дАяли 
прєд посолством (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 

2. (делегація з дипломатичною місією) посольство (6): 
мьі алєксандрь воєвода... знаменито оузАвлАми... ожє до 
на(с) приєхали соу(т) оу посо(л)ство панове и рада... ко- 
ролА Казнмира (Серет, 1453 Сові. II, 765); А на то свід- 
ковє наш митрополит, и рада королєвскаа... що оу том ча¬ 
соу бильї оу нас и оу посолстві от... кролі (Сучава, 1460 
ВО II, 276); и вь посольствє што оть великого князя до 
нась правилі онь на вашу милость сию (в ориг. сюю.— 
Прим, вид.) вину ставляєть (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 

3. (писемне або усне звернення до кого) послання (2): 
какь же розоумєємь на гомь твоєє милости посольствє, оть 
нєго ничого се намь нє стало (б. м. н., 1498 ВО II. 413); 
И ми посольству вашоє милости, што до нась посломь 
вашоє милости Богушомь дякомь. гораздо єсмо врозоу- 
МЄЛИ (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 

4. (дипломатичне завдання) місія (1): И тоть нашь по¬ 
соль оть толе ся вєрьнуль и до нась приєхаль, н ваша ми¬ 

лость, какь жє розоумєєтє сь того посольства, ничого не 
стало вамь (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 
ФОРМИ: наз. одн. посольство (І48і Ви II, 365); род 

одн. посольства (1499 ВО II, 447); дав. одн. посольству 
(1392—1393 РФВ 170; 1499 ВО II, 447); знах. одн. посо(л). 
ство (1453 Сові. II, 765); ор. одн. посолством (і467 Ви II, 
297); місц. одн. вь (на) посо(л)ствє, посольствє 3 (1496 
ПДСВВ; 1498 ВО II, 413; 1499 ВО II, 447); оу посолстві 
2 (1456 Сові. II, 791; 1460 ВО II, 276). 
Див. ц(Є*ПОСЄЛЬСТВО. 
*ПОСОХЬ ч. (2) (символ влади судового виконавця) пали¬ 

ця, посох: а боудє(т) ли то(т) пань виновать и кмєти єго 
тогдьі то(т) слоужєбникь имєє(т) каж(д)ого кмєтА до вро(т) 
посохо(м) дотькноутсА и _вала(т) (!) тимь урАдомь хто 
кого позиваєть (XV ст. ВС 14). 
ФОРМИ: ор. одн. посохо(м) (XV ст. ВС 14). 
*ПОСОЩИНАж. (2) поземельна подать від сохи — оди¬ 

ниці вимірювання землі: и сьтоеземли бортное маеть онь 
дань давати Светому Михайлу по давьному — и со всими 
ихь службами, и сь пошлинами, и сь посощиною, и з ме- 
рою ржаною и овсяною (Вільна, 1499 РИБ 777). 
ФОРМИ: знах. одн. посощьгну (1499 РИБ 776); ор. одн. 

посощииою (1499 РИБ 777). 
*ПОСОЩЬІНА див. *ПОСОЩИНА. 
ПОСПОЛ див. ПОСПОЛЬ. 
ПОСПОЛИТЄ присл. (2) {стп. розроіісіе, стч. розроіїіе) 

1. (з ким) (укупі) разом, спільно (1): я єщє будучи в доб¬ 
ром здоровю... дала єсми єму... имєнє оу вотчизну на имА 
Любчо... так как г(о}спо(да)рь мой пан Олизар зо мною 
посполите дєржал (Ровно, 1488 АЗ 1, 241—242). 

2. звичайно, загально (1): и ми... ємоу имінє н(а)шє... 
дали єсмо... зо всими людми... и з ихь службами... а пос¬ 
полите мовАчи зо всими доходи и зо всими потребами 
(Вільна, 1499 АЗ І, 117—118). 
Див. те ПОСПОЛИТО. ПОСПОЛНО, ПОСПОЛОУ. ПО¬ 

СПОЛЬ. 
ПОСПОЛИТО присл. (6) {стп. роьроІЦо) (укупі) разом, 

спільно (5): Ми панове... илїи воєводи... особно каждїи 
а посполито оуси вьізнаваємь... колижь... илїашь воєво¬ 
да... кролю по(л)с комоу... голдь вирности... є(ст) оу чи¬ 
ни^)... ми такожє ижє повьінни єсмьі єго воли пристати 
и заоуждии вирні послоушни бити (Львів, 1436 Сові. II, 
701); мьі Стєфан, воєвода... знакомито чинимь... посполи¬ 
то вьсімь и каждомоу особно... яко хотА... прєдкоув на¬ 
ших... наслидова(ти)... так и мьі... их воли... послоухати 
заоужди винни єсми... А далєи слюбоуєм, иж вьсі поспо¬ 
лито и особ листи и записи... полностию здержим (Сучава, 
1462 ВО II, 283—285); А сє я пани ЄнковаА Чаплича... 
сознаваю и записиваю сА посполито и с призволєнєм до¬ 
чок своих... штож... пан Єнко Чаплич мєнАл со кн(А)зєм 
Йваном Острозким отчиною своєю (Луцьк, 1487 АЗ І, 
85); а Клиноватой ниве границу положиль єсми уверхь 
подлі малое долиньї и замежокь малое нивки, котораяж 
посполито с Клиноватою (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV. 158); 

(всією групою) гуртом (1); мьі своєю ра(до)ю оуставлАємь 
ижь вєлїє соусідь посполито не можє(т) поитї изь одно(г) 
села да дроугого одно оди(н) алюбо два а то с волею па(н)- 
скою (XV ст. ВС 26—26 зв.). 

Див. ще ПОСПОЛИТЄ 1, ПОСПОЛНО, ПОСПОЛОУ, 
ПОСПОЛЬ. 
ПОСПОЛИТЬІ прикм. (19) {стч. ровроШу, стп. ровро- 

Іііу) 1. (який стосується всіх) загальний (1): а за нась 
и чада наша Господа Бога молити и о добромь посполитомь, 
вкупе зь синьклитомь нашимь... радити и советовати 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/ЧЧ, 3); 

(у якому беруть участь усі) загальний, всенародний 
(4): Му \Уііо1с1, \уе!укі кпіаг 1уіо\увкіу... схупіш гпагпіпі- 
іо... \уніш ровроіуіуш, іг баїі іезто... Ра\уШ зеїізгсге 
павго (Ужів, 1420 АЗ І, 25); Ми Іо Стєфан воєвода... 
знаємо чиним... вьсАм посполитим, кто на нєм оузрит или 
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чтоучи єго оусльїшит... яко коли... нікотораА непри¬ 
язнь,.. била межи нами и межи... кралєм полскьім... и 
тьіми часи... крал... нам вьси мєрзАчкьі... отпоустиль 
(Гирлов, 1499 ВП II, 419); 
посполитою рукою (3) спільно, разом: А сє 

ми кнзи Василиевичи, отчичи збаразскии: князь Михайло 
а князь Семень Меньшин, посполитою рукою, сознаваемь... 
ИЖЬ МІНЯЛИ ЄСМО И 3 ДЯДКОМЬ и своимь... отчиною своєю 
(б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/1V, 102); я кн(А)зь Семен Васи¬ 
льєвим Збаразкий и я кн(А)г<и)ни ВасильєваА Збараз- 
каА ись с<ьі)нми своими посполитою рукою со кн(А)зємь 
Михаломь (! — Прим. вид.)... сознаваемь... вси посполи¬ 
тою рукою... изгодила сА єсми из дєвєрємь ись своимь... 
о... Солтановоу дєльницю (Манів, 1478 АЗ І, 75—76). 

2. державний, урядовий (7): ми Стєфань воєво(д),.. чи¬ 
нимо знаменито... ажє єсмо оумолвили и с... пани и с ко¬ 
руни по(л)скоА... на имі, пань янь с чижева... и пань 
пєтрь о(н)дровошь, воєвода ру(с)кьі посполита (Серет, 
1445 Со5/. II, 728—729); Ми пань моужило боучацски 
староста снятински и коломьіски па(н) бартошь боучац- 
ски староста по(д)лски посполита Визнаваємь... и(ж)... 
дали єсми ємоу... мєшканє (Снятин, 1454 Р 162—163); на 
том соимі оуси р'Ьчи... которьш (в ориг. котоирьі.— Прим. 
вид.) сі дАяли прєд посолством черєс вєлєможного пана 
Я на Рьітвинского, маршал ка кролєвства поленого поспо¬ 
литого до... Стєфана воєводи., имають бити со ужени 
(під Хотином, 1467 ВП II, 297). 

3. звичайний, простий (2): Теі, изіашіііезто... копе] 
розроїїіусЬ сіегї Іоіко газіаті та)иї' Ьгаіі ]а\упо (Луцьк, 
1388 1РІ 107—108). 

4. людський (1): Тег... ргікагиіеш, аЬу па іош... теїі 
Ьуіі оЬ^іпепу, \г рогїтл/а)иі с2Іо\уесге]е кгол^і, кЬбу іо 
Іезі па ргоішки гакопи і изіал^у, іг... розроШуіе ша]иі 
иііакаіі і шузіегеїіаі зіа, оі розроіііоіе кгоич (Луцьк, 1388 
ІРІ 107); 

(>право посполитоє (1) див. ПРАВО1 2. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. посполитьі (1445 Сові. II, 729; 

1454 Р 162); род. одн. ч., с посполитого (1467 ВП II, 297; 
1475 А5 І, 72); дав. одн. ч. посполитомоу (1458 Сові. II, 
815); знах. одн. ч. посполитьі (1467 ВП II, 297); міси. одн. 
с. о посполитомь (1322 АрхЮЗР 1 /V1, 3); род. одн. ж. пос- 
политои 3 (1455 Сові. II, 769; 1458 Сові. II, 815; 1467 ВП 
II, 297); ро5ро1ІІо]е 1 (1388 гРІ 107); ор. одн. ж. посполи¬ 
тою (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1478 АЗ І, 75—76, 76); наз. 
мн. розроШуІе (1388 ІРІ 107); род. мн. розроШусН (1388 
грі 1081: дав. мн. оокроіуіут. оохроіііут, посполитим 
(1420 АЗ І, 25; 1421 АЗ ‘і, 27; 1499 ВП їі/419) 
Див. ще *ПОСПОЛНЬІИ. 
ПОСПОЛНО присл. (4) (стч. розроіпз, ста. розроіпіе) 

(іукупі) разом, спільно: а на кріпость того наші пєчати 
посполно ис нашимь господаремь привішаємь (Сучава, 
1393 Сові. II, 608); о оудова(х) и о ма(л)жонька(х) им же 
поспо(л)но запїсанїє не залєжи(т) николи (XV ст. ВС 33); 
тім (зіс.— Прим, вид.) мьі... дали єсми и(м) обомь поспол¬ 
но... селище (Сучава, 1443 Сові. II, 144). 
Див. ще ПОСПОЛИТЄ 1, ПОСПОЛИТО, ПОСПОЛОУ, 

ПОСПОЛЬ. 
*ПОСПОЛНЬІИ прикм. (9) (стч. позроіп^, стп. поз- 

роїпу) 1. (здійснюваний разом) спільний, сукупний (3): 
ми алєксандро воєвода... слюбоуємьі... ис посполнєю ра¬ 
дою... слоужити... кролю польскомоу (Сучава, 1402 Сові. 
II, 621); мьі алєксандрь воєвода... знаємо чинимо... ожє 
єсмьі оу чи нили... с нашою радою и с посполною... за ду- 
шїє дінь (1 — Прим, вид.) прєдкомь наши(х) (Сучава, 
1408 Сові. І, 60). 

2. (що належить двом або багатьом) спільний (1): со- 
зналь то пєрєдь нами пань ходько... ажє што имаю (! — 
Прим. вид.) посполную дідьнину пєреросль ажє продаль 
свою половицю переросли брату своєму (Галич, 1424 Р 
106); 

посполною рукою (2) а) спільно, разом (1): 
Ми... вьізнавами... ижє лопатичь ива(н) юриєвь сьінь ись 
єго братиєю посполною рукою позвали суть яна білєц- 
ко(г) о дідину о білку (Львів, 1421 Р93); б) у формі непо¬ 
дільної власності, коли кожен учасник майнової спільно¬ 
ти вважався власником усього майна (1): а даль имь всімь 
трємь то срібро посполною рукою (Львів, 1370 Р 18). 

3. (властивий усім) загальний (1): 0(т)кладаємь щко- 
долївин обьічай што(ж) наши по(д)дании дєржалї поспо(л)- 
но(г) обьічая коли моужь жєнє оумрєть тогди жона сАдіть 
на оудовьємь стольци во всє(м) имєнїи а оу томь вєлїкии 
щкодьі дєтє(м) діють (XV ст. СД 40). 

4. простий, звичайний (1): Іжє оу доспє(ш)но(м) людоу 
честь королє(в)ская и оборонєниє веєи зємли залежить а 

то слоуши(т) на ка(ж)до(г) рицєрьска(г) члвка а на шлА(х)- 

тича и на кажьно(г) поспо(л)наго члвка абьі ка(ж)дьш 
по(д)лоугь ВЄЛИКОСТЇ имєнїя своєго бьі(л) гото(в) кь слоу(ж)- 
бі зємьскои (XV ст. ВС 34 зв.). 

5. (призначений для всіх) загальний (1): О рокохь пос- 
польнихь зємьскихь (XV ст. СД 9). 
ФОРМИ: род. одн. ч. поспо(л)но(г) (XV ст. СД 40); 

знах. одн. ч. поспо(л)иаго (XV ст. ВС 34 зв.); знах. одн. ж. 
посполную (1424 Р 106); ор. одн. ж. посполною 3 (1370 Р 
18; 1408 Сові. 1,60; 1421 Р93); посполиєю 2 (1402 Сові. II, 
621; 1403 ДГА А)\ місц. мн. о поспольньїхь (XV ст. СД 9). 
Див. ще ПОСПОЛИТЬІ. 
ПОСПОЛСТВО див. ПОСПОЛЬСТВО. 
ПОСПОЛОУ, РОЗРОСИ присл. (25) (стч. розроіи, стп 

розроіи) (укупі) спільно, разом (з ким) (23): а пакь ли бьі 
нашь г(с)подарь... в томь нась нє хотіли послушни бьіти, 
мьі имамь... при кролю... остати и с ними посполу на тьіхь 
нашихь г(с)подарии воєводь стати (Сучава, 1395 Соб*. II, 
613); а онь намь маеть, посполу зьіншою шляхтою... служ¬ 
бу воєнную отправовати (Луцьк, 1438 Р 141); Єстли бьі 
мистрь... с нами оу котории хотіль оустоупити тадинки о 
єднаньє покоя ижбьіетє з ва(с) нікотории паньї радньїи 
вибравши к на(м) рачили зослати... коу поражінью пос- 
полоу з радою короуни о єднаньє покоя (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ); іа іаш па іиіи гешіи лууіесЬаІ розроіи 
2 рапот Магкот (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 

(одночасно) разом (2): и ти(ж) слюбує(м) имь дати и по¬ 
ставити и дали на граници оу хотини... два паньї спра- 
вє(д)лнвьі(х)... которьі ймуть они межи нашими паньї... 
вибирати... абихо(м) оужє могли с вами по(с)полу зємли 
осАсти и кролє(в)скую и нашу и абьіхо(м) могли ти(ж) 
дву зє(м) держати с обу(х) стро(н) за єдно в мирі (Сучава, 
1457 Сові. II, 810); И пани вошла вь кліть со мною посполу 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 
Див. ще ПОСПОЛИТЄ 1, ПОСПОЛИТО, ПОСПОЛНО, 

ПОСПОЛЬ. 
ПОСПОЛЬ, ПОСПОЛ, ПОСПОЛЬ присл. (8) (стч. роз- 

рої, стп. розроі) (укупі) разом, спільно (7): а хто бьі хо- 
тіль земьли нашой утискь учинити, то и маєм посполь 
боронити (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/^, 18); и я взАл 
(з) братом своимь... поспол от всіє брати ділницю (Вишні- 
вець, 1482 АЗ І, 80); И добро би било... посполь со всими 
хрестияньскими господари ппотнвьку поганьства стояти 
(б. м. н., 1498 ВП II, 410); нижли которое діло будеть 
владьїці до игумена тое судити намь посполь (... — Прим, 
вид.) владикою (Мстиславль, 1500 АСД II, 5); 

поряд (1): а хотарь... по(д)ли могилици попєрєкь на ли- 
поу що є(ст) поспо(л) с тополею и на стльпь (Сучава, 1446 
ПГСПМР). 
Див. ще ПОСПОЛИТЄ 1, ПОСПОЛИТО, ПОСПОЛНО, 

ПОСПОЛОУ. 
*ПОСПОЛЬНЬІИ див. *ПОСПОЛНЬ1И. 
ПОСПОЛЬСТВО, ПОСПОЛСТВО с. (13) (стп. розроізі- 

\уо) загал, суспільство, народ: пак ли би... хо(т)л бьі коли 
І о(т)стати тонь исньї кнА(з) корибу(т)... тогда мьі со всимь 
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поспольство(м) зємли єго хочем ьї єго о (т) стати (Лан чи ця, 
1388 Р 39); Стєфань воєвода... пишє(м) вьсімь бояромь и 
дворнико(м) и шо(л)тузомь... и вьсєму поспо(л)ству (Суча- 
ва, 1435 Сові. її, 692); А сет ми Стєфань воєвода... вьізна- 
вамм... ажє ми... слюбили єсми, ис... митрополитомь 
и сь оусимь доуховєнствомь... и сь оусєю нашєю вєрною 
радою молдавскою ись оусими нашими подданньїми и сь 
оусимь посполствомь волоском зємли... королеві полско- 
моу (Сучава, 1468 ВВ її, ЗОЇ). 
ФОРМИ: наз. одн. поспольство, поспол(с)тво, посполст- 

во (1393 Сові, II, 607; 1395 Сові. її, 612; 1434 Сові. її, 666); 
род. одн. поспольства, посполства (1388 Р 39; 1433 Р 123); 
дав. одн. поспо(л)ству (1435 Сові. II, 692); ор. одн. посполь- 
ство(м), поспольствомь, посполствомь 6 (1388 Р 39; 1393 
Сові. II, 607; 1395 Сові. II, 612; 1408 Сові. II, 630; 1462 ВВ 
II, 289; 1468 ВВ II, ЗОЇ); ї поспольсто(м) 1 (1448 Сові. II, 
738). 

* ПОСПІТИ діесл. док. (2) (зробити що) устигнути, 
успіти, поспіти: мьі па(к) не поспіли єсмо и спрАтати всєі 
сильї нашєі толко што о коло на(с) нашь дворь єсть и с 
тими стали єсмо противь того аксака (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170); Што бьіл мой мужь... хотіль бьіль записати де- 
сетину кь монастьіру... ино онь небощикь... зь світа того 
изшоль, а тое десетини не поспіль записати (Кобрииь, 
1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. поспіль (1401 АкВАК III, 2); 

1 ос. мн. поспіли єсмо (1392—1393 РФВ 170). 
*ПОСПгБШЄНЇЄ с. (5) (цсл. поспішєниє) допомога, 

підтримка, сприяння: Изволєнїємь отца поспішєнїє (мь) 
(в ориг. поспішєнїє.— Прим, вид.) сина и сьврьшєнїємь 
свАтого доуха, сє азь... пань Игнатїє... дали єсмьі трой 
двєри от дамаски (Молдовиця, 1462 ВВ І, 70); Изволєнїємь 
отца, гїоспішєкїЄ'МЬ сьіна и сьврьшєнїємь свАтого доуха. 
Сє азь... пань Игнатїє... даль єсмьі єдно село (Путна, 
1476 Вй І, 211). 
ФОРМИ: Ор. одн. ПОСПІШЄНЇЄМЬ, ПОСПІШЄНЇЄМЬ, ПССПІ- 

шєни(є>м 4 (1467 ВВ І, 120; 1476 ВВ І, 211, 215, 216); 
! поспішєнїє 1 (1462 ВВ І, 70). 

*поспігшьнь прикм. (1) (цсл. поспішьнь) О п о - 
спішни б нти (ку кому) (1) поспішати на допомогу 
(кому): ач бьіхомь самь своимь животомь не поспішни бьіли 
ку єго мл(с)ти потрєбизность єхати прє (1 — Прим, вид.) 
нашєи нікторєи потрєбизность о (1 — Прим, вид.) нашєи 
зємли, тогди ми пошлємьі помоць своА и паии свои ку 
кролєви (Бирлад, 1439 Сові. II, 714). 
ФОРМИ: наз. мн. поспішни (1439 Сові. її. 714) 
*ПОСРЄДОКЬ див. *ПОСР1гДОКЬ. 
ПОСРТїД прийм. (І) (цсл. посрідь) (у грамоті молдав¬ 

ської канцелярії з наз. зам. род.) (виражає просторові 
відношення., вказує на місце, об'єкт, в середині якого зна¬ 
ходиться щось або відбувається дія) посеред (чого): А хо- 
тарь томоу сєлоу... дроумом по срід поєница (Сучава, 
1473 ВВ 1, 183—184). 
Див. ще ПОСЄРЄД, ПОСРІїДА, СР'ВДЬ. 
*ПОСР'£ДОКЬ ч. (3) 1. засіб, спосіб (для здійснення 

чого) (2): какь бьі бьіли мистрови пословє оу кнзьство ве¬ 
ликеє вьєхали ижбьі єсгє з ни(х) порозоуміли бьіли кото- 
рими дорогами алюбо посрєдки оу такий тадинки с нами 
хотіли би бьіли оустоупити (Брест Куявський. 1447—1492 
ЛКБВ). 

2. посередництво (1): И тіжь како велико вєсєлиласА єсть 
рада кролє(в)ства коли чєрєс посрідокь вашь то(т)то 
мистрь о тии тадьінки нашоу оусхотіль відати волю 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. одн. посрідокь (1447—1492 ЛКБВ); 

род. мн. посрідковь (1447—1492 ЛКБВ); ор. мн. посрєдки 
(1447—1492 ЛКБВ). 
ПОСР'ЙДА прийм. (1) (цсл. посріді) (з род.) (виражає 

просторові відношення, вказує на місце, об'єкт, в середині 

якого знаходиться щось або відбувається дія) посеред 
(чого): А хотарь той половині сєлоу... по срідА села доле 
(Сучава, 1479 ВВ І, 228). 
Див. ще ПОСЄРЄД, ПОСР'ЙД, СРьДЬ. 
ПОСТАВИТИ, ПОСТАВИТЬ дієсл. док. (51) 1. (що) 

(помістити, установити) поставити (1): А хотар томоу 
містоу да єст... до край царини, гдє поставили столп 
(Дольний Торг, 1466 ВВ І, 114). 

2. (що) (збудувати, спорудити) поставити (7): <... мьі 
алєкс>андрь воєвода... чинимь зна<мєнито...) ... (ожє...) 
дали єсмьі йми єдно (місто...) ... да поставєть и да осадєть 
сєбі монастирь (Сучава, 1424 Сові. II, 956); и такожь варе 
гдє имє(т) мочи поставити соби млини на котовиА, онь 
да постави(т) боу(д) колко (Нямп, 1443 Сові. II, 120); а 
о(т) бєрєщи, близ сиріті, могила що їоаньшь поставил 
(Сучава, 1492 Сові. 3. 162); а РудєнскаА маєт оу подворА 
своєго ворота поставити на влицу (Луцьк, 1494 АЗ 1, 102). 

3. (що к чому) (печать) прикласти (що до чого) постави¬ 
ти (що на чому) (1): и веліли єсми нашєм(оу) слоузі... пи¬ 
сати и пє(ча)ть поставити к сєм(оу) листоу (Сучава, 1437 
Сові. І, 520). 

4. (кого, кого перед ким, кого на що) (свідків, поручите¬ 
лів) представити, привести (кого, кого до кого, для чого) 
(17): па(н) татомирь постивиль (!) старці обьчии (Зудечів, 
1413 Р 83); и п(а)на Фєдкови слуги поставили свои стар¬ 
ий, а Волошин свои (Ступно, 1444 АЗ І, 42); А також, 
кто коли имоут познати оу них кони или ВОЛЬІ,,. и довєдєт 
наш чловікь на Брашовінє... а Брашовіни не мочї имоут 
поставити содьіша за кон или за вол, а Брашовіни да 
стратіт того кон(і) или вол (а) (Сучава, 1458 ВВ її, 262); 
И поставила пєрєдь нами пани ВасилєваА Озєрничань 
(Лукониця, 1478 АЗ III, 17); и богда(н) постави(л) пєрє(д) 
нами на то свєтки (Берестя, 1496 ВМКФС); 

(кого, кого прєд ким) (привести в примусовому порядку) 
приставити, доставити (кого, кому куди) (3): пакли бьі ро- 
мань почА(л) и жАловаль прєдкимь (зіс.— Прим, вид.) того 
нАтства... тогди мьі имаєва того исиого романа опАть по¬ 
ставити и дати в руці... кролю пол(с)кому (Берестя, 1400 
Сові. II, 618); а и гді коли слоужєбникь бєрє(т) вольї а 
па(н) свои(м) сєло(м) и зь свои кмєти боронить а нє хочє(т) 
вида(т) тогди на(м) маєть заплатить вииЛ й а ти(и) воли 
прє(д) нами постави(т) (XV ст. ВС 16 зв.); каждьш хтонь 
коли буда собравши всю тую чє(ла)дь (!) вь шполи поставите 
на стго михаила дє(н) бє(з) измінно прє(д) паномь ради- 
виломь остиковичомь (Перемишль, і 447—і492 лд'ЯдВ). 

5. (що чому) (вказати на розмір, строк чого) визначити, 
встановити (14): а мита єсми имь такь поставили и улєг- 
чили, штоби давали, у нашєи зємли, мито такь (Сучава, 
1408 Сові. її, 630); и поставили тому хотари почєнши до¬ 
рогою банскою (Сучава, 1423 В1Р«А» 447); и поставили 
єсми обро(к) нашєи бо(л)нипи (Сучава, 1471 ВІЯкА» 527); 
и то г(с)Дрь нашь воєвода поставиль день с тими вашьі(ми) 
посли такь аби єстє ваша мл(с)ть прислали до г(с)дра на¬ 
шого... опА(т) свои(х) пословь (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 

6. (що) показати, пред’явити (4): и поставили при(ви)- 
лїє пань михаиль логофєть сь своими братиами (Сучава, 
1448 Сові. II, 362); И села, имєииа твоя оусі єсми тоби во- 
ротили, на що имєш поставити привилиА ис права (Сучава, 
1460 ВВ її, 270). 

7. (кого) призначити, поставити (кого ким) (2): на тьіхь 
городіхь и оу томь дєрьжАнью нє имаи (1) никаки(х) 
инмхь оурАдниковь поставити толко такий што би при- 
сАгли вірни бити королю (Черняхів, 1435 Р 133); и ти (ж) 
слюбує(м) имь дати и поставити ... два пани справє(д)ли- 
ви(х)... аби єди(н) бн(л) на(м) старостою хоти(н)скьі(м) 

а дроугьі чєрно(в)ски(м) оустави(ч)ни(м) (Сучава. 1457 
Сові. II, 810); 

0 поставити ку праву (кого) (!) притягнути 
до судової відповідальності: а коли кого обвинА(т), оу 
нашєи зємли. того имаєть поставити ку праву, оу нарочи- 



ПОСТАВИТИ СА — 207 — ! ПОСТОВЩИН* 

томь містци (Серет, 1445 Созі. її, 729); поставити на 
суді (кого) (1) віддати під суд: а про любортово ятьство 
хочемо єго поставити на суді пєрєдь паньї оугорьскими 
(б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: інф. поставити 11 (1400 Сові. II, 618; 1435 Р 

133; 1443 Сові. II, 120; 1445 Сові. II, 729; 1449 Сові. II, 743; 
1457 БО І, 4; Сові. II, 810; 1458 БО II, 262; 1460 БО II, 
270; 1494 АЗ І, 102 і т. їн.); постави(т), поставить З (XV ст. 
ВС 16 зв., 18 зв.; 1452 Сові. II, 760); перф. З ос. одн. ч. 
постави(л), поставиль, поставиль, поставил 9 (1413 Р 
83; 1421 Р 96; 1430 Р 116; 1459 БО І, 32; 1492 Сові. 8. 162; 
1493 ВО II, 15; XV ст. БС20; 1496 ВМКФС\ ПСВВ 192 зв.); 

1 постивиль 1 (1413 Р 83); ж. поставила (1478 АЗ III, 17); 
1 ос. мн. єсми поставили 3 (1440 ОВАс 32; 1460 ВО І, 41; 
1462 ВО І, 67); єсмьі ... поставили 2 (1408 Сові. II, 630; 
1434 Сові. II, 668); поставили єсмьі 2 (1415 Сові. І, 116; 
1425 Сові. II, 422); поставили єсми 2 (1448 Созі. II, 362; 
1471 0//?«Л» 527); єсмьі поставили 1 (1418 Сові. І, 127); 
З ос. мн. поставили (1423 ОУ/?«А» 447; 1444 А5 І, 42; 1448 
Созі. II, 362; 1466 БО І, 114; 1495 ВМЗД)\ майб. 1. ос. мн. 
хочємь... поставити (1352 Р6); нак. сп. З ос. одн. дапоста- 
вить, да постави(т) (1443 Сові. II, 120; 1445 Сові. II, 212); 
2 ос. мн. поставите (1447—1492 ЛКНКВ); 3 ос. мн. да по- 
ставєть (1424 Созі. II, 956); дієприкм. пас. мин. наз. мн. 
поставл/АИьі (1494 АЗ І, 101). 
Див. ще ПОСТАВИТИ СА, * ПОСТАВЛЯТИ, СТАВИТИ. 

ПОСТАВИТИ СА дієсл. док. (6) 1. (перед ким) (прибути 
куди на чию вимогу) ставитися (1): и... слюбоуємо... коли 
на(с) позовє(т)... коро(л)... на оурєчєноє мистцє... а мьі на 
тоть дє(н) и на тоє оурєчєноє мистцє имаємь поставити 
сА прє(д) єго мл(с)тию (Хотин, 1455 Сові. II, 774). 

2. (пас.) бути визначеним, встановленим (4): а имаєть 
сА поставити ціну сукні у сочаві, Ако во лвові (Сучава, 
[408 Сові. II, 632); А имат сА поставити цина соукни оу 
Соучаві яко во Лвові (Сучава, 1460 ВО II, 275). 

3. (пас.) бути посвяченим у церковний чин (1): И єщє 
варе колко црькви и с попми боудоут сі оу чи нити... и по¬ 
пове боудоут сА поставити оу оусих тих вьішєписанних 
монастирских сєл... а они оуси да слоухают того свАтого 
нашєго монастир а от Поутнои (Сучава, 1490 ВО І, 420). 
ФОРМИ: інф. са поставити 5 (1408 Сові. II, 632; 1434 

Сові. II, 669; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 275; 1490 ВО 
І, 420); поставити са 1 (1455 Сові. II, 774). 
Див. ще ПОСТАВИТИ 4, 5,7, * ПОСТАВЛЯТИ, СТАВИТИ. 
ПОСТАВИТЬ див. ПОСТАВИТИ. 
*ПОСТАВЛЄНЬЄ с. (1) посвячення в церковний чин 

(кого): асе азь влдкаивань из луцка знаємо чиню всімь 
ажє да(л) ми г(с)дрь мои вєликьіи король митрополью 
галицкую хочєт ми помочи на поставлєньє митрополитомь 
(Опатів, 1398 ЗЛЕ1К)* 
ФОРМИ: знах. одн. поставлєньє (1398 ЗЛЕІК). 
Пор. ПОСТАВИТИ. 

* ПОСТАВЛЯТИ дієсл. недок. (2) (що, що меж ким) ви¬ 
значати, встановлювати (що, що кому): а завізкоу мє(ж) 
ними поставліємь Р рубли чисто(г) срєбра (Сучава, 1449 
Сові. II, 386); и тако(ж) завізкоу поставліє(м) и поставили 
семи мє(ж) ними пА(т) дєсА(т) гривє(н) срєбра (Сучава, 
І452 Сові. II, 422). 
ФОРМИ: теп. 1. ос. мн. поставліємь, поставліє(м) 

(1449 Сові. II, 386; 1452 Сові. II, 422). 
Див. ще ПОСТАВИТИ 5, ПОСТАВИТИ СА 2, СТАВИТИ 3. 
І ПОСТАВИ ЬІХ (ПАСТЕВНЬІХ) див. *ПАСТЄВНЬІИ. 
*ПОСТАВЬ ч. (10) (міра сукна, 32 лікті) постав: а 

поставьі сукна имають ихь продати на искладь, у сочаві 
(Сучава, 1408 СохА^ІІ, 631); кнАзю вєликомоу т0є(р)скомоу 
дановь Кракове... В постави соукна ма(л)ско(г) а г постави 
соукна нового(н)ско(г) (б. м. н., 1488 У/С'Г). 
ФОРМИ: род. одн. постава (1449 Сові. II, 743); род. мн. 

поставові» (1484 ДМ)\ знах. мн. поставьі 7 (1408 Созі. II, 

631; 1434 Сові II, 668; 1456 Сові. II, 789; 1488 УКТ)\ поста¬ 
ви 1 (1460 ВО II, 273). 
Див. ще *ПОСТАВЬІЧЬ. 
*ПОСТАВЬІЧЬ ч. (1) (міра сукна) постав: а єщє єсми 

дали... по дєвАть поставьічєхь к игумєну по єдинь поль по¬ 
става сірого сукна (Сучава, 1411 МіН. АІЬ.). 
ФОРМИ: міси. мн. зам. род. по поставьічєхь (1411 МІН. 

АіЬ.). 
Див. ще * ПОСТАВІ». 
ПО СТАРОМУ, ПО СТАРОМОУ присл. (9) по-старому, 

як досі, як перед тим: а тую Мощєницоу по старому при¬ 
вернули єсмо к Ступноу (Ступно, 1444 АЗ І, 42); Я, княги- 
ни Семеновая, Ульяна Кобрьінская, и сь синомь своимь... 
жаловали есьмо и дали слузі нашому... церковь... зо вси- 
ми доходи... и еь тими со всими, како же бьіло передь 
тимь, по старому слушало ко церкви (Кобринь, 1465 
АкВАД III, 4); а брати имь мьіто по старомоу какь здавна 
бивало (Петрків, 1489 АМВ)\ а тьіе малие кожи теляти¬ 
ни... мають шевци купити по старому, какь передь тимь 
бивало (Луцьк, 1495 АЛМ 88). 
ПОСТАТ ж. (1) (живе створіння) істота: колиж веєго 

прирожєня постат своєго пєрєдкоу виді на биваниа на- 
слАдовати, про тож и ми ... от родите лев наших обмча- 
єв... отстоуповати нє имаємо (Сучава, 1462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: наз. одн. постат (1462 ВО II, 283). 
ПОСТАТИ дієсл. док. (1) (до чого) зупинитися, затри¬ 

матися де: про то(ж) ни єдинь боліринь, ни дворникь, 
ни ослоухарь, ни жолдоунарь... а нї инь никто о(т) наши(х) 
оурідниковь, да нє їмаєгь ни постати до того села (Сучава, 
1444 Сові. II, 208). 
ФОРМИ: інф. постати (1444 Сові. II, 208). 
! ПОСТЄЛЛНИКА див. ПОСТЄЛНИКЬ. 
ПОСТЄЛНИКЬ, ПОСТЄЛНИКЬ, Р05ТЕЕР4УК, пос- 

ТЄЛНИК ч. (362) придворний чин у Молдавському князівст¬ 
ві (360): (а на) то... віра пана стана постеляйка (Сучава, 
1407 Сові. І, 56—57); Ми Георгїє архїєпископь Соучав- 
скии... Доумша поетєлник. Могила чашник... слюбили 
єсмо... кролєви полекомоу... вьсє моцнє а нєпороушєнно 
дрьжати (Гирлов, 1499 ВО II, 425—426); 
великий поетєлникь (2) див. ВЄЛИКИЙ1 8. 
ФОРМИ: наз. одн. поетєлникь, постєлни(к), поетєлникь, 

постє(л)ни(к), поетєлннк, розіеіпук, постєлни(к) 39 (1418 
Сові. І, 127; 1448 Сові. І, 362; 1455 Сові. II, 562; 1459 ВО 
І, 32; 1464 ВО І, 84; 1469 ВО І, 138; 1472 БО І, 170; 1479 БО 
I, 224; 1495 БО II, 44; 1499 БО II, 425 і т. їн.); ск. н. пост. 
4 (1458 БО І, 19; 1470 БО І, 153; 1491 БО І, 453, 464); по- 
етєл. і (і453 Сові. її, 459); род. одн. постелиика, постє(л)ни- 
ка, постєл(ь)ника, поетєльника, постє(л)нїка, по(с)тєлни- 
ка, поетєлнїка, постєли(ика), постєлни(к), І поетєллника 
310 (1407 Сові. І, 57; 1415 Созі. І, 122; 1428 Созі. І, 202; 1436 
0/£«А» 469; 1441 ОВАс 40; 1453 Сові. II, 494; 1462 БО І, 
63; 1482 БО І, 260; 1490 БО І, 398; 1499 ВО II, 167 і т. ін.); 
поетєлник, поетєлникь 3 (1467 БО І, 12і; 1468 БО І, 126; 
1469 БО І, 136); дав. одн. поетєлникоу, постє(л)нику (1439 
Сові. II, 35; 1445 Созі. II, 218; 1453 Сові. II, 458; 1495 БО 
II, 43). 

* ПОСТЄЛНИКЬ див. ПОСТЄЛНИКЬ. 
*ПОСТЕЛЬ ж. (1) (ліжко) постіль: Я, Война...на имя 

Яков, пишу сию духовни-цу... лежа у рани иа постели 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: місц.одн. на постели (XVст. АрхЮЗР 8/1V, 27). 
*ПОСТЄЛЬНИКЬ див. ПОСТЄЛНИКЬ. 
! ПОСТИВИЛЬ (ПОСТАВИЛЬ) див. ПОСТАВИТИ. 
ПОСТИГАТИ дієсл. недок. (1) (чого на кім) домагатися, 

добиватися (чого від кого): а Ивашко Сова маеть третєє 
части своее постигати на Борисе, хто запись сказиль (Віль¬ 
на, 1495 РИБ 621). 
ФОРМИ: інф. постигати (І495 РИБ 62і). 
І ПОСТОВЩИНЖ (ПОУСТОВЩИНЖ) див. *ПОУСТОВ- 

ЩИНА. 
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*ПОСТРИЧИ СА дієсл. док. (1) (у що) (посвятитися 
в монахи) постригтися: Се я смиреньї 0едосе(и) игумень 

спа(с)ки(и)... взя(л) есми стьі(и) мона(с)тьі(р) то е(ст) на 
кра(с)но(м) и постри(г) (!), а оу виноче(с)ки(и) чи(н) (б. м. 
н., XV ст. ВОРСР 179). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. ! постри(г) (XVст. ВОРСР 179). 
ПОСТОУПИТИ дієсл. док. (8) (що, чого кому) поступити¬ 

ся (кому чим), уступити (кому що) (6): Я пан Волчко Хрен- 
ницкій... отдал есми... дочку мою Марину за пана Пашкя 
Посяговецкого ему за жону и поступил есми ему у віне... 
имеиейцо моє Лопавши (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/І1І, 
2—3); и ихь м<и>л(о)сть промєжи нами такь нашли: 
штожь я князь Михайло Васильєвичь постоупиль есми 
дАдиной своєй кнАгнни Сємєновой Марьи... иміньє на 
имА Городокь (Вільна, 1482 АЗ 1, 79); а коли ближниі моі 
отложать дві тисАчи золотьіх и онь имаєть тьіх двух діл- 
ниць дідини и отчизньї моєі постоупити им (Добучини, 
1487 АЗ І, 239). 
О поступити на слово (1) порушити чий 

заповіт: а сє Азь чюрило бродовьскни даль єсм(ь) село 
своє бродово кнАзу фєдору данильєвичю... а кто поступить 

на моє слово вьвідаєтьсА тогь пєрєдь бомь ис моєю ду¬ 
шею (б. м. н., 1385 Р 28); к р о у ц і постоупити 
(1) див. РУКА. 
ФОРМИ: інф. постоупити (1487 АЗ 1, 239); перф. 1 ос. 

одн. ч. поступил (постоупиль) єсми (1472 АрхЮЗР 8/1 її, 
3; 1482 А5 І, 79); 3 ос. одн. ж. постоупила (1482 АЗ І, 79); 
1 ос. мн. есмо поступили і (1473 АрхЮЗР 8/IV, 102); по- 
стоупили 1 (1482 АЗ І, 79); майб. З ос. одн. поступить (1385 
Р 28). 
Див. ще * ПОСТОУПИТИ СА. 
* ПОСТОУПИТИ СА дієсл. док. (4) (що, чого кому, без 

додатка) уступити (кому що), поступитися (кому чим): 
и с своеи ділници поступили ся есмо Ивачевь Нижний и 
ставомь (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102); штожь одинь 
слоуга мо(и) вже осмьі годь оу вашь оулоусь вьпаль а 
дє(и) такь сльїшимь штожь добрь здоровь єсть ино ми с 
вами коли сАкь живємь оу сласти хотА бьі сто такихь бьіло 
постоупилисА бьіхмо (б. м. н., 1484 ЯМ); а єстьли бьі сА 
ближнии припирали к томоу имінью, в которьіх А закоу- 
пил, а хотіли бьі ємоу пінАзи отложити, тогдьі он маєт 
пінАзи в них взАти, а имінА сА имь постоупити (Боко- 
вичі, 1496 АЗ І, 245); у ту сЬоШу о іот г рапот тагкот 
гіесіпаіуаіа ,1а іети іпагоіо роїа зиюіеЬо ийої у іег ро- 
зіируі вїа тпіе бгиЬоЬо роїа иЬої 8\уоіеЬо бо сІогоЬу (Три- 
шин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: інф. сА... постоупити (1496 АЗ І, 245); перф. 

З ос. одн. ч. розіируї зіа (1500 ДПЖН); І ос. мн. поступили 
ся есмо (1473 АрхЮЗР 8/^, 102); баж.-ум. сп. І ос. мн. 
постоупилис/й бьіхмо (1484 ЯМ). 
Див. ще ПОСТОУПИТИ 
* ПОСТУПОВАТИ дієсл. недок. (1) (стч. розіироуаіі, 

стп. розі£ро\уас) (прямувати куди, йти в якомусь напрямі) 
ступати, поступати: а потомь... вь лево Ретовькою посту- 
пуючи... ажь ку Пруднику йдучи, увесь лесь Ретовь... 
прьідаемо (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. поступуючи (1322 АрхЮЗР 

[/VI. 2). 
* РОЗТИРОК ч. (1) вчинок: А іеаШЬу репеге) петеі, 

Юксіу га розіирок, ]ако рга^/о па|сіе 1. та]еі Ьуії кагап 
(Луцьк, 1388 ІРЬ 105). 
ФОРМИ: знах. одн. рокіирок (1388 ІРі 105). 
! ПОСТОУХЬ див. *ПАСТОУХЬ. 
*ПОСТЬ ч. (13) (встановлене церквою обмеження в їжі, 

також календарна дата) піст (4): а писано листо... оу 
понєділнико пер з о (!) нєділи поста (Сучава, 1388 Зі 679); 

а п(с)ь леть оу в олховци пАтои нд(л)і поста (Ольховець, 
1445 СРД); 

вєликьіи пость (8) див. ВЄЛИКИЙ1; пи ли- 
повь пость (1) див. *ПИЛИПОВТ>. 
ФОРМИ: род. одн. поста, розіНа 8 (1388 5/. 679; 1402 

Сої/. II, 621; 1404 Сові II, 625; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1408 
АкЮЗР І, 6; 1445 СРД; 1487 РИБ 228; 1489 АДВ); постоу 
2 (1435 Р 133; 1489 АДВ); по(с) 1 (1435 АЦВ); знах. одн. 
пость (1487 РИБ 227); місц. одн. оу пості (1421 Р 94). 

! ПОСОУДЬКОВЬІМ (ПОДСОУДТзКОВЬІМ) (1): О и(ж) 
бьі несправне сталь соудь скараній пос(оу)дько(вим) 
(XV ст. ВС 8 зв.). 
Див. *ПОДСОУДТ>КОВЬ. 
ПОСЬЛАТИ див. ПОСЛАТИ. 
ПОСЬІЛАТИ дієсл. недок. (12) (кого, кого до кого, к ко* 

му) веліти (кому), піти (куди), виряджати, відправляти 
(кого куди), посилати (9): Ино я с тьімь двораниномь вашей 
милости до князя Михайла посьілаль; и княз Михайло 
самь к Луцьку на сьем приехаль (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 20); И сослался о то на пана Юрія Глібо- 
вича... и на боярь, которьіхь кь нему о томь слові посьі- 
лаль (Вільна, 1495 АЛЬА 83); але коли посьілали есте ваша 
милость своихь пановь до великого князя московьского... 
любовь и доконьчаньє сь нимь взяли есте (б. м. н.. 1499 
ВО II, ч48); 

(на кого, к кому) посилати підкріплення, давати підмогу 
(3): а мьі имаємо служити и посилати и давати на каждого 
єго мл(с)ти нєприАтєлА (Хотин, 1455 Сові II, 774); а кь 
нєдругомь єго кь Охьматовьімь дєтємь посьілаєшь а на¬ 
водить ихь на єго (б. м. н., 1499 ВИ II, 448). 
ФОРМИ: теп. 2 ос. одн. посилаєшь (1499 Ви II, 448); 

перф. І ос. одн. ч. посьілаль (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20); 
2 ос. одн. ч.еси... посилаль 1 (1498 ВО II, 413); посьілаль 
єси 1 (1499 ВО II, 448); 3 ос. одн. ч. посилаль (1495 АЛМ 
83; 1498 ВО II, 413); 1 ос. мн. посилали есмо (1496 ПДСВВ; 
1498 ВО її, 413); 2 ос. мн. посилали єстє (1499 ВО II, 
448); пперф. 1 ос. мн. посилали били есмо (1498 БО II, 
409); майб І ос мн имаємо... посилати (1455 Сові. II, 
774). 
Див. ще *ВЬ1СЛАТИ, *ВЬІСЬІЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДО- 

СЛАТИ СЬ, *ОТОСЛАТИ, ОТСЬІЛАТИ, ПОСЛАТИ 1, ПРИС¬ 
ЛАТИ, * ПРЬІСЬІЛ АТИ, * СЛАТИ, СЬСЛАТИ, *СЬІЛАТИ. 
ПОСІСТИ дієсл. док. (2) (стп. розі^зс) (що) заволодіти 

(чим), посісти (що) (1): землю шєпиньскоую... и со вьсіми 
волостьми... даваємьі... которьіі городьі, волости, міста и 
села посісти дати чистою вірою... тому истино(м) короле¬ 
ви... слоубоуємьі (Львів, 1436 Сові. II, 706—707); 

(силою) захопити, посісти (1): люди свои моцьно вьс- 
лаль вь нашу землю, замьки знаменитий и волости на- 
шьі побраль и поеєль (б. м. н., 1498 ВО II, 413). 
ФОРМИ: інф. посісти (1436 Сові. ТІ. 706); перф. З ос. 

одн. ч. поеєль (1498 ВО II, 413) 
*ПОСЯГОВЕЦКИИ ч. (1) (особова назва): огдал есми... 

дочку мою Марину за пана Пашка Посяговецкого ему за 
жону (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/'ІП, 2—3). 
ФОРМИ: знах одн. Посяговецкого (1472 АрхЮЗР 

8/1II, 2—3). 
ПОТАЄМНО присл. (6) потаємно, потай: але таковаго 

чловіка, гдє оучюють и изнаидоут оу их зємлАх... а их 
милости имают єго вьгнати и вьпоудити проч из их ми¬ 
лости зємлАх, абьі не мєшкал ни жадного часоу под их 
панством, ни явно ани потаємно (Гирлов, 1499 ВО ТІ, 420— 
421). 
Див. ще ПОТАЙ, ТАЙНО. 
потай присл (1) потай, потайки: А тиж слоубоуєм 

николи єго милости.. противити сі... ни явні ани потан 
(Коломия, 1485 ВО II, 372). 
Див. ще ПОТАЄМНО, ТАЙНО. 
*ПОТАПТ> ч. (1) (особова назва, цсл. Поталій, гр. ГЬта- 

пюї): а потписа(л)сА єсми под пєча(т) мєшанина києвс- 
ка(г) потала олєшкови(ч) (б. м. н., 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: род. одн. потапа (1498 ЧІАФ) 
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ПОТВАРЄНЬ діеприкм. (1) (стп. роі\уагпу) обманли¬ 
вий: ПригожаєтсА частокро(т) што о(т)чичи алюбо д'Бдичи 
єзьдА(т) по чюжєи зємли послоужьбамь а заставлАють на- 
мєсникьі во оччинє своєи алюбо оу д'Бдин’Ь прїидоуть 
нєхто потварєнь прє(д) соудь а приповєдасм на очизноу 
алюбо на дЬдичноу нєимаючи к нги жа(д)на(г)о права 
(XV ст. ВС 16). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. потварєнь (XV ст. ВС 16). 
ПОТВАРН6 присл. (1) (стп. роі\уаг2піе, роі\уагпіе) на- 

клепницьки: кто на ко(г) жалоуєть потварнє о моу(ж)- 
бо(и)ствє (XV ст. ВС 8 зв.). 
Див. ще ПОТВАРНО. 
ПОТВАРНО присл. (1) (стп. ро1\уаггпіе, ро!\уагпіе) 

наклепницьки: хто на ко(г) жалоуєтсА потварно о моу(ж)- 
боис(т)во (XV ст. ВС 33). 
Див. ще ПОТВАРНЄ. 
*ГіОТВАРЬ ж. (2) (стп. ро1\уаг2) наклеп: Ниоучили(с) 

(!) нєкоторьі(и) лю(ди) потварью иньши(х) людей о моу- 
жєбоиство обмо(л)вА(т) (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: ор. одн. потварью (XV ст. ВС 33); місц. одн. 

о потвари (XV ст. СЯ 9). 
! ПОТВЄПОТВЄРДИЛИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
* ПОТВЕРДЖАТИ див. *ПОТВЄРЖАТИ. 
ПОТВЄРДИТИ, ПОТВЄРДИТЬ дієсл. док. (509) 1. (що 

чим, що кому, ЧОГО, кого кому, кого) підтвердити право 
власності (кому нащо, на кого) (484): тогдьі мьі... потверди¬ 
ли єсмо єго правого всєго имєнїа (Судомир, 1361 ЛОТ. 6); 
а^такь... присАгль єсмь в'Ьрє(н) бьіть ижь круль єго 
млсть имаєть ми дать и потвердить тьіхь гродовь (Креме¬ 
нець, 1434 Р 130); ино биль намь челомь, ижь бихь потвер- 
диль ему тьіе то... три лезива (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17); 
и биль намь чоломь, абьіхмо ему тьіе... имен(ь)ица и люди 
нашимь привил(ь)емь потвердили (Городно, 1497 РИБ 
683); а мьі... єсми дали н потвердили слузЬ нашєму... тоє... 
половина о(т) половина село (Сучава, 1500 Сові. 8. 
234). 

2. (що, що кому, чим) (засвідчити правдивість, істин¬ 
ність чого) підтвердити (24): тогдьі пожадал єсть, оу нас 
слуга нашь в’Ьрньїи ходко бьібєлскьіи, абихом потвердили 
кнАзА львови листи (Судомир, 1361 ЛОТ. 6); тако... дали 

єсмо влдцЬ листь и нашєю пєчатью потвердили єсмь ему 
ажє єсть єго по лисичи бро(д) {Погоничі, 1422 Р 98); а одь 
Сиквьі долини.., до потоку и долини Бучачной — усе у 
лево грунть до Почапьінець, при которой долини заста- 
лнсьмьі пана Ярмолу зь людми его, которьіи потвердили, 
же оть Бучачной вправо — грунть той до Пултовець (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 8); ино ми... потвердили єсмо имь 
того права как мают ходити по нашєи зємли (Сучава, 1456 
Со5^. II, 788); и г(с)дрь єго мл(с)ть на(ш) то и листо(м) 
свои(м) потвє(р)диль (Вільна, 1495 ВМБС); Ино и тєпє(р) 
такєжь присла(л) нась г(с)дрь нашь воєвода до вашє(и) 

мл(с)ти вспомииаючи вашє(и) мл(с)ти єстли вашє(и) мл(с)- 
ти воля оучинити и потвє(р)дитн бра(т)ство и прьіятє(л)ст- 
во и ми(р) межи вами (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.); 
листь потвєржєнии (1) див. ЛИСТЬ 1. 
ФОРМИ: інф. потвердити, потвердити, потве(р)дити 8 

(1434 Сові. II, 666; 1440—1492 АкЮЗР II, 106; 1448 Сові. 
II, 733, 734; 1452 Сові. II, 422; 1462 ВИ II, 283, 285; 1496 
ПСВВ 192 зв.); потвердить 1 (1434 Р 130); перф. З ос. одн. 
ч. потврьди(л), потвє(р)диль (1451 Сові. II, 400; 1495 
ВМБС)\ 1 ос. мн. <єсми>... потвердили, потврьдили, потврь- 
дили, потвьрдили 170 (1432 ДГВІН; 1446 Сові. II, 248; 
1458 ВИ І. 20: 1467 Сові. 3. 69: 1472 ВО Т. 172: 1475 Сові. 
В. 3; 1480 ВО І, 239; 1487 ВО ї, 29; 1493 Сові. Ь. 45; 1500 
Сові. 3. 234 і т. ін.); потвердили, потврьдили, потвьрдили, 
потвєрдил(и) єсми (е)с(ми) 100 (1428 Сові. І, 209; 1434 
В/Я«А» 463; 1442 Сові. II, 96; 1451 Сові. II, 403; 1459 ВО 
І, 27; 1462 ВО І, 67; 1478 ВО І, 219; 1487 ВО І, 294; 1491 
Сові. 8. 153; 1500 50 7 і т. ін.); <єсмн>... потвердили, пот¬ 

врьдили, потврьдили, потвьрдили 59 (1428 Сові. І, 234; 
1431 Сові. І, 317; 1446 Сові. II, 238; 1462 ВО І, 64; 1469 ВО 
І, 133; 1479 ВО І, 228; 1482 ВО І, 265; 1487 ВО І, 304; 
1491 ВО І, 449; 1500 ВО II, 176 і т. ін.); потврьдили, пот¬ 
вердили, потвьрдили єсмьї 35 (1426 Сові. І, 182; 1429 Сові. 
I, 239; 1434 Сові. II, 663; 1437 Сові. І, 515; 1459 Сові. 3. 22; 
1465 ОУ/?«А» 518; 1471 0/Я«А» 525; 1491 ВО І, 491; 1495 ВО 
II, 80; 1500 50 7 і т. ін.); <єсмо>... потврьдили, потвердили, 
потвьрдили 29 (1449 ВО І, 449; 1467 ВО І, 122; 1488 ВО І, 
357; 1490 ВО І, 420; 1491 ВО І, 468; 1492 ВО І, 505; 1495 
ВО II, 41; 1497 ВО II, 98; 1499 ВО II, 131 і т. ін.); потвер¬ 
дили, потвердили єсмо 13 (1361 АСІ 6; 1448 Сові. II, 323; 
1453 Сові. II, 492; 1456 Сові. II, 788; 1460 ВО II, 272—273; 
1466 ВО І, 105; 1467 ВО І, 117; 1469 ВО І, 135; 1486 ОС 144; 
1492 ВО І, 504 і т. ін.); потврьдили, потвердили 10 (1458 
ВО І, 19; 0/Я«Л» 513; 1461 ВО І, 45; 1466 ВО І, 114; 1473 
ВО І, І90; і479 ВО І, 224; і488 ВО І, 363; І490 рА 254; 
XV ст. НРРГ; 1495 ВО II, 82); єсми потврьдилї, потвер¬ 
дили, ! потвєпотвєрдили 4 (1456 0/Я«А» 511; 1462 Сові. О. 
11; 1470 ОУВ«Л» 522); єсмо потвердили і (1361 АСІ 6); 
смо потврьдили 1 (1495 ВО 11, 64); сми (п)отврьдили 1 
(1490 ВО І, 420); єсми... потвердили 1 (1472 ВО І, 170); 
потвердили єсмь 1 (1422 Я 98); ! потвьдили... є(с)ми 1 (1458 
ПГСММЦ); потьвєрьдили...єсмо 1 (1443 Я 145); єсми ..! 
потвьдили, потцдилї 2 (1443 Сові. II, 141; 1456 0/Я«А» 511); 
єсмо ...їтвьрдили 1 (1493 ВО 11,32); ! потврьди єсмьї 
1 (1442 Сові. II, 101); 3 ос. мн. потврьдили, потвердили 2 
(1493 ВО II, 14; 1497 РИБ 683); потвердили 1(1430 ГВКЛ 
8); майб. З. ос. одн. ! потвєрдє(т) (1434 Я 131); майб. II, 
З ос. одн. ч. будєт... потвердил (1499 А5 І, 118); 1 ос. мн. 
будємь потвердили 1 (1499 АЗ І, 118); хочємь... потвер¬ 
дити 1 (1496 ПДСВВ); баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. бьіхь по- 
твердиль (1445 АкЮЗР І, 17); 2 ос. одн. ч. аби єсн... по- 
твєрьдиль (1496 ВО II, 402); 3 ос. одн. ч. би (щоби, штобн, 
аби) потвєрдиль, потвєрди(л), потврьдиль, потвєрдиль, 
по(т)вє(р)ди(л), потврьди(л), по(т)врьди(л) 35 (1420 Сові. І, 
136; 1428 Сові. І, 219; 1432 Сові. І, 327; 1447 Сові. II, 282; 
1455 Сові. II, 550; 1458 ВО І, 20; 1460 0/Я«Л» 515; 1468 
ВО І, 131; 1482 ВО І, 266; 1496 ВО II, 402 і т. ін.); ! пот¬ 
вердіть 1 (1435 Со$і. І, 425); 1 ос. мн. абьіхмо. (абьі)х(мо)... 
потвердили, потвердили 2 (1497 РИБ 683; ПКИП); бьіх- 
мо... потвердили, потвердили 2 (1496 ПДСВВ; 1498 
ГВКОО); абихом потвердили 1 (1361 АСІ 6); аби єсмо... 
потвердили 1 (1430 ГВКЛ 7); аби(х) потвєрьднли 1 (1493 
ОПВВ 152); аби смо... потвердили 1 (1498 АрхЮЗР (/VI, 
3); абьіхмо... потвердили 1 (1498 ГВКЛ 22); 3 ос. мн. що¬ 
би (щобишє, што бн ху)... потвердили (1414 0//?«А» 441; 
Сові. І, 112; 1422 О/Я їі£. 35; 1423 Сові. І, 154, 157; 1425 
Сові. І, 169, 174); нак. сп. З ос. одн. да... пот(в)рьди(т), 
потвєрдит (1448 Сові. II, 300; 1467 ВО І, 118); пас. баж.- 
ум. сп. З ос. мн. би... били потвержєни (1424 Я 99); діє- 
прикм. пас. мин. род. одн. ч. потвєржєного (1495 ВМБС); 
знах. мн. потвєржєннии (1436 Сові. II, 702); предик. пас. 
дієприкм. потвєржоно (1496 ОПВВД). 
Див. те * ПОЛТВЕРДИТИ. *ПОДТВЕРЖДАТИ, *ПО- 

ТВЄРЖАІГИ, *гі6ТВЄРЖДАТИ, * ПОТВЄРЖДИТИ, *по- 
ТВЄРЖИВАТИ, * СТВЕРДИТИ, *СТВЄРЖАТИ, *ТВЄР- 
ДИТИ1, *ОУТВЄРДИТИ 1, 4, *ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТ- 
ВРЬЖДАТИ. 

*ПОТВЄРДЬІТИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
* ПОТВЄРДИТИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
*ПОТВЄРЄЖЄНЇЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
*ПОТВЄРЖАТИ дієсл. недок. (32) 1. (що, що кому, кого 

кому) підтверджувати право власності (кому на що, на 
кого) (21): Ино мьі... тое містце... зь корчмою вольною 
потвержаемь... ему (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); гЬ(м) 
мьі... даємь и потврьжаємь... манастьірю о(т) нємца.,, се¬ 
ло татарское (Сучава, 1435 або 1436 Сові. І, 494); Ино мьі... 
потвержаемь и даємь ему... село... Сенно (Луцьк, 1445 
АкЮЗР І, 17); ино мьі... тую данину... ему... потвержаемь 
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(Городно, 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 3—4); И потвєржаємь тие 
люди... ему самому (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). 

2. (що, чого, що кому чим) (засвідчувати правдивість, 
істинність чого) підтверджувати (11): І їег, тсзі коіогу)е 
агіукціу иа1і]е5їГіо іш па Іот ргтіїі пазгот ^урізапу, 
роі\¥ег2а]ет іо іт па луесгпуіе сгазу (Луцьк, 1388 ІРЬ 
108); а тьіхь всіхь записові» потвєржаємт» симь нашимь 
листо(м) ижь нмієть... стєфань воєвода... свою землю во¬ 
лоокую всю держати (Ланчиця, 1433 Р 124); и коториижь 
то присАги и запи(с) єсми оучинили при томь голду во 
ЛВОВІ... тьі(х) то оусіхь присАпь и записові» СИМ1> ЛИСТОМ!» 

потвєржаємь (Сучава, 1439 Сові, II, 712); и ми в то(м) ку¬ 
рила и тепє(р) оправили... листо(м) нашьі(м) си(м) пє(р)- 
вьі(и) наші» су(д) потвє(р)жає(м) (Вільна, 1495 БСКИ)\ 
и на то дали есмо ему се(с) наші» листь з нашою печатю, 
потверджаючи ею к бояромь (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7). 
ФОРМИ: теп. І ос. мн. потвєржаємь, потвєржаємь, 

потвєржаємь, потврьжаємь, потвє(р)жає(м), потвє(р)- 
жаємь, роітееггаїет 26 (1388 2РБ 108; 1415 Сові. І, 122; 
1433 Р 124; 1437 Сові. ї, 529; 1445 АкЮЗР І, 17; 1452 
£/Д«Л> 500; 1462 ВИ II, 285; 1495 БСКИ; 1497 РИБ 684; 
1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); потвержАе(м), потвєржАємь 
2 (1407 Сові, II, 629; 1411 Сов*. II, 638); потвєрьжаємн 1 
(1434 Сой. II, 663); перф. 1 ос. мн. єсми потвєржали (1440 
ЬВАс 31); діеприсл. одноч. потвєржмючи 1 (1439 Сові. II, 
713); потверджаючи 1 (1450 ЗНТШ XI, 7). 
Див. ще *ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПО¬ 

ТВЕРДИТИ, * ПОТВЄРЖДАТИ, *потвєрждити, *по- 
твєрживати, * ствердити, •ствєржати, * тверди¬ 
ти1, *ОУТВ€РДИТИ 1, 4, *ОУТВЄРЖАТИ, •ОУТВРЬ- 
ЖДАТИ. 

* ПОТВЄРЖДАТИ діесл. недок. (19) (цсл. потврьждати) 
1. (що, що кому, кого кому) підтверджувати право влас¬ 
ності (кому на що, на кого) (12): того ради... даємь и по- 
тврьждаємь села тому... монастирю (Сучава, 1443 
ДГСПМН); н дали єсми нашємоу монастирю... и потврьж- 
дає(м) два татари (Дольний Торг, 1451 Сові. II, 400); ми 
Стєфан воєвода... знаменито чи(ни)мь... ожє... потвєрж- 
даєм... монастирю... правою отниноу (Сучава, 1482 ВГ) І, 
263). 

2. (що, що кому) (засвідчувати правдивість, істинність 
чого) підтверджувати (7): потврьждаємь ємоу старий хо- 
тари (Сучава, 1420 Сові. І, 135); Котории то граници... 
Карпа Микулинского потверждаемь (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 9); мьі стєфа(н) воєвода ... знаменито чини(м)... ожє 
дає(м) и потврьждає(м) стму монастирю... оувє(с) хотарь 
монастирєи, що є(ст) оу загорнои (Сучава, 1463 Со$/. 5. 
45). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. потврьждаємь, потверждаемь, 

потвьрждаємь, потврьж(д)аємь, потврьждає(м), потвер- 
ждаємь, потврьждаємь, потвєрждаєм (1420 Сові. І, 135; 
1430 ГВКЛ 9; 1445 Сові. II, 211; 1446 Сові. II, 263; 1448 
Сові. II, 305; 1451 Сові. II, 400; 1455 Сові. II, 772; 1463 
Сові. 3. 45; 1475 Вй 1, 200; 1482 ВО І, 263 і т. ін.). 
Див. ще *ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПОТВЕР¬ 

ДИТИ, *ПОТВЄРЖАТИ, *ПОТВ€РЖДИТИ, *ПОТВЄР- 
ЖИВАТИ, * СТВЕРДИТИ, *СТВЄРЖАТИ, •ТВЕРДИТИ1, 
•ОУТВЕРДИТИ 1, 4,*ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТВРЬЖДАТИ. 
ПОТВЄРЖДЄНЇЄ с. (438) (цсл. потврьждєниє) 1. під¬ 

твердження права власності (на що) (154): а на томь хотарь 
ащє мочи имоу осадити села, да осадАть сь тімь вьішє- 
писанньїмь потврьж(д)єнїємь (б. м.н., 1415 Сові. І, 122); а 
по нашємь животА кто боудє(т) г(с)п(д)рь нашєи зємли... 
то(т) щоби не пороушиль нашє(г) даанїа и потвєрждєнїа 
(Сучава, 1458 512); па(к) кто сі покоуси(т) пороу- 
шити... нашєго данїА и потвьрж(д)єнїА, таковїи да єсть 
проклА(т) (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 

2. (засвідчення правдивості, істинності чого) підтвер¬ 
дження, скріплення (284): а на болшєє потвєрьж(д)єнїє 
томоу вьсємоу... веліли єсми... привісити нашоу печать 

к сєм(оу) листоу нашємоу (Сучава, 1414 Сові. І, 112); ми 
пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє то(т)... калоу- 
гєри... принесли привилїє нашн(х) прє(д)ко(в) прі(д) нами 

на потвєрждєнїє що дали наши родитєле за свою дшоу 
монастироу... цигани (Байчани, 1454 ПГПММ)\ а на бол- 
шоую кріпость и потврьж(д)єнїє томоу... веліли єсми... 
пєча(т) привісити к сємоу нашємоу листоу ҐЯсси. 1500 
Сові. 3. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. сь... потвєрждєнїє (XV ст. 

НРРГ); род. одн. потвєрж(д)єнїа, потврьждєнїа, потвєрж¬ 
дєнїа, потвьрждєнїа, потврьждєнїа, потврьждєнїА, пот- 
врьж(д)єнїА, потвьрждєнїА 123 (1438 Сові. 11,8; 1457 ВО 
I, 5; 1466 ВО І, ПО; 1470 ВО І, 148; 1483 ВО 1,270; 1487 
ВО І, 292; 1490 ВО І, 437; 1491 Сові. О. 38; 1495 ВО II, 
43; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); потвьірждєниА 1 (1453 Сові. 
II, 473); потврьждішїа І (1493 Сові, О. 46); ! потврьж(д)єїа 
1 (1490 ОС 149); род. одн. зам. знах. на... потврьждєнїа, 
потврьжденїА, потвьрж(д)єнїм 4 (1483 ВО І, 270; 1484 
ВО І, 286; 1488 ВО І, 349; 1500 Сові, 3, 230); знах. одн. 
потвєрждєнїє, потвєрьж(д)енїє, потврьждєнїє, потврьж(д)- 
енїе, потвєрждєниє, потвьрж(д)єннє, потврждєниє, потврь- 
ждєнїе, роі\іеГ2СІепі]е 270 (1414 Ш7?«Л» 441; 1420 Сові. 
І, 136; 1426 Сові. І, 183; 1429 Со5*. І, 270; 1433 Со5*. 
І, 354; 1440 Сові. II, 66; 1445 Сові. II, 212; 1453 Сові. її, 
492; 1462 Сові. О. 12; 1500 Соз*. 5. 231 і т. ін.); потвьірждє- 
ниє 6 (1452 Сові. II, 426, 432; 1453 Со5*. II, 454, 473; 1456 
Сові. II, 791; 1467 ВО І, 119); потврьждєнї, потврьждєни 
З (1442 Сові. II, 101; 1446 Сові. II, 238; 1471 ВО І, 165); по- 
тврьждєньє 2 (1435 ЛОВ; 1436 Сові. І, 460); потвріж(д)е- 
нїє 1 (1428 Сові. І, 210); потврьждєниє 1 (1444 0/£«Л» 
481); знах. одн. зам. род. аби... нє пороушиль нашєго даа- 
нїА и потврьждєнїє, потвєрждєнїє, потврьж(д)єнїе, пот- 
вржденїе 22 (1428 Сові. І, 219; 1442 Сові. II, 101; 1458 ВО 
І, 20; 1479 ВО І, 222; 1480 ВО І, 243; 1482 ВО І, 264; 1484 
ВО І, 279; 1486 ВО І, 290; 1490 ВО І, 404; 1497 ВО II, 113 
і т. ін.); ор. одн. потврьж(д)єнїемь (1415 Сові. І, 122); знах. 
мн. потвєрж(д)єнїа (1453 Сові. II, 496). 
Див. ще ПОТВЕРЖЕНЬЕ, ПООУТВЕРЖДЕНЇЕ, *ОУТ- 

ВЄРЖЄНЇЄ, *ОУТВРЬЖДЄНЇЄ. 
*ПОТВЄРЖДИТИ дієсл. док. (2) і. (кому що) під¬ 

твердити право власності (кому на що) (1): тім ми... по- 
твєр(ж)дили єсми ємоу... ми сто (Сучава, 1432 ДГВІН). 

2. (кому що) (засвідчити правдивість, істинність чого) 
підтвердити (1): а... кто боудєт господарь нашєи зємли... 
тот би им нєпороушил нашєго даанїа... али би им потврьж- 
дил (Сучава, 1492 Сові. 3. 162). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. потвєр(ж)дили єсмн (1432 

ДГВІН); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би потврьждил (1492 
Сові. 3. 162). 
Див. ще *ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПО¬ 

ТВЕРДИТИ, •ПОТВЕРЖАТИ, * ПОТВЄРЖДАТИ, •П0- 
ТВЄРЖИВАТИ, * СТВЕРДИТИ, *СТВЄРЖАТИ, •ТВЕР¬ 
ДИТИ1, *ОУТВЄРДИТИ 1, 4, •ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТВРТ>- 
ЖДАТИ. 

•ПОТВЄРЖЄНИЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
•ПОТВЄРЖенЬЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
ПОТВЕРЖЕНЬЕ с. (108) 1. підтвердження права влас¬ 

ності (на що) (6): а кто би хотиль пороушити нашєго даанїа 

и потвєржєнїа, то(т) да є(ст) проклі(т) о(т) ха ба (Устя 
Кракова, 1439 Сові. II, 59); <...) (пошкоджено.— Ред.) 

избєрє(т) гсрь бити нашиє зємли мо(л)да(в)скои то(т) би 
и(м) нє пороуши(л) нашєго даанїА и потвєржєнїа (Сучава. 
1495 ЗСІМ її); 

в є л и к о є потвєржєнїе (4) див. ВЕЛИ¬ 
КИЙ 1 3. 

2. (засвідчення правдивості, істинності чого) підтвер¬ 
дження, скріплення (98): а на потвєржєньє тьім дЬдинам, 
дали єсмо твєрдост нашу пєчат привісили (Судомир, 1361 
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АСІ 6); Я кнегини Ивановая Семеновича Кобрьінская 
©едора, для потверженья сего нашого листу... приложила 
есьми на то печать свою (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); 
а мьі єсмо... печать свою привісили паноу татомирови 
балицкомоу на потвєржєниє тьіхь границь (Зудечів 1413 
Р 84); а на потвєржєнє того н(а)шого жалованА... пєчат 
н(а)шу вєлєлн єсмо привєсити к сєму н(а)шому листоу 
(Київ. 1437 А8 І. 34); А на болшоую кріпость и потвєр- 
женис томоу оусємоу... и пєчат нашоу єсмо привісили коу 
сємоу листоу нашемоу (Сучава, 1468 ВИ II, 302—303); 
А для ліпшеє сппаведливости и потверженья сего моего 
листу просидь есми... ижь бьі ихь милостьі печате 
свои приложили кь сему моєму листу (Вільна, 1499 АСД 
VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. потверженье (1497 РИБ 683); род. 

одн. потвєржєнїа, потврьжєнїа, <пот)врьжєніа, потвєр- 
жєнїа 5 (1439 Сові. II, 59; 1488 ВО І, 325, 345; 1493 
ПГВСП; 1495 8С1М рі. II); потверженья, потверженьА, 
потвєржєнм, потвє(р)женьл 6 (1401 АкВАК III, 2; 1463 
А5 І, 56; 1481 А8 І, 77; 1496 ПСВВ 192 зв.; ОПВВД\ 
1499 АСД VI, 3); знах. одн. потвержєніє, потвєрєжєніе, 
потвєржєииє, роЬуеггепуе, роїтееггепуіе, потврьжєнїє, 
(п)отвьржєнїе 49 (1378 ЗИТШ ЬІ, 5; 1402 Сові. II, 621; 
1408 Сові. І, 61; 1413 Р 84; 1419 Р 91; 1430 Р 116; 1448 
Сові. II, 300; 1466 А8 І, 62; 1492 АЛМ 31; 1495 ВО II, 
249 і т. ін.); потверженье, потверженье, потьвєрьженьє, 
потвєржєнє 27 (1361 АСІ 6; 1400 Р 61; 1407 Сові. II, 629; 
1411 Р 77; 1433 Р 119; 1438 Р 139; 1443 Р 145; 1446 АкЮЗР 
І, 18; 1452 АкЮЗР І, 21; 1499 А5 І, 118 і т. ін.); потвєр- 
жьньє, потвєржьньє 8 (1390 Р 176; 1391 Р 45; 1421 Р 96; 
1424 Р 100, 102; 1433 Р 124; 1446 Р 152; 1466 А8 І, 61); 
потвєржнниє 2 (1462 ВО II, 290, 293); потвьрженьє 1 (1448 
Сові. II, 735); потвєржиньє 1 (1393 Сові. І, 14); потвержьі- 
ньє І (1448 Сові, II, 738); І петрєржєние 1 (1402 Сові. II, 
623); ор. одн. потвєржєнїємь, потверженіемь 2 (1415 Сові. 
І, 122; 1495 АЛМ 83); ор. одн. зам. знах. на потвєржєии- 
є(м) 1 (1453 Сові. II, 766); знах. мн. потверженя 2 (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 29); потврьжєнїа і (1488 ДГСПМ). 
Див. ще ПОТВЄРЖДЄНЇЄ, ПООУТВЄРЖДЄНЇЄ, *ОУТ- 

ВЄРЖЄНЇЄ, *ОУТВРЬЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВЄРЖИВАТИ дієсл. недок. (1) (що) (засвідчувати 

правдивість, істинність чого) підтверджувати: Мьі кнА(з)... 
одєксаньдро корьАтовичь... чинимь свідочно... што жь 

бьіль брать нашь... придаль млинь кь цркви... то и мм 
кнАзь олєксаньдро потвєрживаємь (Смотрич, 1375 Р 20). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. потвєрживаємь (1375 Р 20). 
Див. ц<б*ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПОТВЄР- 

ДИТИ 2, •ПОТВЄРЖАТИ 2, * ПОТВЄРЖДАТИ 2, *ПО’ 
твєрждити 2, ^ствердити, *СТВЄРЖАТИ, *ТВЄР- 
ДИТИ1, *ОУТВЄРДИТИ 4, *ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТВРЬЖ- 
ДАТИ. 

*ПОТВЄРЖИНИЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
•ПОТВЄРЖИНЬЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
•ПОТВЄРЖЬІНЬЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
•ПОТВЄРЖИНЬЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
•ПОТВЄРЖИНЬЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
•ПОТВЄРЖАТИ див.*ПОТВЄРЖАТИ. 
•ПОТВЄРЬДИТИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
•ПОТВЄРЬЖАТИ див. *ПОТВЄРЖАТИ. 
•ПОТВЄРЬЖДЄНЇЄ 'див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВРЖДЄНИЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВРЬДИТИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
•ПОТВРЬЖАТИ див. * ПОТВЄРЖАТИ. 
•ПОТВРЬЖДАТИ див. •ПОТВЄРЖДАТИ. 
•ПОТВРЬЖДЄНИЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВРЬЖДЄНЬІЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВРЬЖДЄНЬЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВРЬЖДИТИ див. •ПОТВЄРЖДИТИ. 
•ПОТВРЬЖДІгНЇЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 

•ПОТВРЬЖЄНЇЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
•ПОТВРЬДИТИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
•ПОТВРЬЖДАТИ див. * ПОТВЄРЖДАТИ. 
•ПОТВРЬЖДЄНЇЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВР'ЙЖДЄНЇЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
! ПОТВЬДЙЛИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
•ПОТВЬРДИТИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
•ПОТВЬРЖДАТИ див. * ПОТВЄРЖДАТИ. 
•ПОТВЬРЖДЄНЇЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВЬРЖЄНЇЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
•ПОТВЬІРЖДЄНИЄ див. ПОТВЄРЖДЄНЇЄ. 
•ПОТВІїРЖЄНЬЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
РОТНОМ див. ПОТОМЬ. 
ПОТЄМЬ присл. (1) {стп, поіет) А потємь бу¬ 

дучий (1) майбутній: мьі стєфань воєвода... чини(м) 
знаменито... каждому... кому будєть потрєбизна нніш- 
нимь и потємь блдацемь ($іс.— Прим, вид.) оже слюбує- 
мьі... кролєви... служити (Бирлад, 1439 Сові. II, 714). 
Див. ще ЗАТЬІМЬ 1, НАПОТОМЬ, НАПОТЬІМЬ, ПО- 

ТОМЬ, ПОТЬІМЬ. 
•ПОТКА ж. (1) птах: а имієть лєнько заруби (ч) тьіє 

села держати... со всимь што к тьі(м) сєломь прислу- 
шаєть... с ловищи и со звіри и с лотками сь ліси (Жито¬ 
мир, 1433 Р 126—127). 
ФОРМИ: ор. мн. поткамн (1433 Р 127). 
ПОТОКА ж. (7) потік (6): а хота(р) томоу сєлоу фоунді- 

нє(м)... потокою долоу (Сучава, 1428 Сові. І, 224); мьі Стє- 
фан воєвода... чиним знаменито... оже... слоуга наш 
Татоул... продал... тою (!) потокоу (Дольний Торг, 1466 ВО 
І, 113); а хотарь Бьлошєщим да ест почєнши от крьниці 
Вльканова до крьниці Корнина, та от толі потоком горі иа 
обі сторони береги до конєць вншнємоу ставоу, а от 
толь... право до потока Тоурбата та потокою долоу до 
коулми (Сучава, 1475 ВО І, 206); 

сухая потока (1) див. *СОУХЇИ. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на потока (1458 ВО І, 24); 

род. одн. потоки (1475 ВО І, 206); знах. одн. потокоу (1466 
ВО І, 113); ор, одн. потокою (і428 Сові. І, 224; 1475 ВО 
І, 206); місц. одн. на потоці (1439 Сові. II, 52); знах. де. 
потоці (1453 Сові. II, 445). 
Диб. ще *ПОТОКЬ\ 
1 ПОТОКМЄЛИ див. *ПОТОКМИТИ СЙ. 
•ПОТОКМИТИ дієсл. док. (2) (без додатка) домовитися, 

умовитися: И потокмившє и заплативше оусє вмшєписан- 
ноє... и оучинили есми и вь задоушїє свАтопочивших 
прєдков (Гирлов, 1499 ВО II, 162); и погокмив(ь)шє и за¬ 
плативше г(о)с(по)д(ст)во мьі оусє, г(о)с(по)д(ст)во мм 
оузєх(ь) тоє село (Сучава, 1500 РА 260). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, потокмившє, потокмив(ь)шє 

(1499 ВО II, 162; 1500 РА 260). 
Див. ще •ПОТОКМИТИ СЙ, *СТОКМИТИ Сії, *ТОК- 

МИТИ Сії, •ОУТОКМИТИ, *ОУТОКМИТИ сє. 
•ПОТОКМИТИ С'Й дієсл. док. (10) (з ким, промєжи 

ким, без додатка) домовитися, умовитися: ино мьі посла¬ 
ли... пана Хапка до зємяйь Браславскихь... аби до нась 
прьіихальї и зь паномь КарпОмь потокмьільїся (Новосе¬ 
лиця, 1430 ГВКЛ 7); Ино тігали сі що сі тігали, а по том 
сі потокмили и роздєлили своє правоє отнини перед нами 
(Сучава, 1480 ВО І, 241); ино, мьі видівшє... що они сі 
промєжи собою пото(к)мили и розділили свои правій од¬ 
нини, а ми тако(ж)дєрє, и о(т) на(с), есми дали... мьрини 
тоти... села (Сучава, 1493 Сові. О. 45); И тако(ж) и сва(т) 
нашь... присла(л) до нась свои(х) пословь о томь абьі(х)- 
мосА з вашєю мл(с)тю пото(к)мели (!) и ми(р) вєчньі(и) 
взАли (б. м. н., 1496 ПДВДА 60). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. потокмилис/й, потокмили сь 4 

(1448 Сові. II, 362; 1469 ВО І, 138; 1470 ВО І, 153; 1493 
Сові. О. 45); с-Ь потокмили, сь... пото(к)мили 2 (1480 ВО 
1, 241; 1493 Сові. О. 45); сь потокмили 1 (1480 ВО І, 241); 
! потомили сь 1 (1492 Сові. 8. 161); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. 



* потокмьітьі ся — 212 — •потомокь 

абм(х)мосл... ! пото(к)мєли (1496 ПДВДА 60); 3 ос. мн. 
аби ...потокмьілися (1430 ГВДЛ 1). 
Див. ще *ПОТОКМИТИ, *СТОКМИТИ Сії, *ТОКМИТИ 

Сії, *ОУТОКМИТИ, *ОУТОКМИТИ се. 
*ПОТОКМЬІТЬІ ся див. *ПОТОКМИТИ Є*. 
*ПОТОКЬх ч. (231) потік (151): тогдьі мьі... то все єсмо 

потвердили... ходкови би беле кому... исн потоки, дамніцА, 
и путниця (Судомир, 1361 АСІ 6—7); мьі влодиславн ко¬ 
ро^) полеки... знає(м)н чини(м)... оставили єсмо попа 
м(ихаил)а... при веємь при т(о)м (што)... слушаєть... ма- 
настьірю тєрлєц(кому со в)сіми оужитки с ліси... с (но¬ 
то) ки (Медика, 1415 Р 86—87); а имієть лєнько заруби(ч) 
тьіє села держати... с крьіницАми с потоки и озєрьі (Жито¬ 
мир, 1433 Р 126—127); И то єсмо дали... сн роками и сн 
потокьі и с криницами (Луцьк, 1445 Р 148); Видівши 
єсмо службу нами вєрную... дали єсмо пану Петру Мушчи- 
чу... тая имінія... зн потоки и зь млиньї (Вільна, 1492 
АЛМ ЗО); А хотар томоу... еєлоу... чєрєс поток РндАном 
(Гирлов, 1499 ВИ II, 148); 

(назви потоків у Г алицькій землі): п ото кь в о л о у ■ 
є в ь (2): о(т) оустьА теплиці грибови(ч)... кдє оупадоуєть 
(!) в ню оустьємь пото(к) волоуєвь (Зудечів, 1413 Р 83); 
потоки лужєшєвн (2): попєрє(к) потока лу- 
жєшєва (Зудечів, 1413 Р 83); потоки нєчачь (1): 
тою дорогою... попєрє(к) потока нєчача (Зудечів, 1413 Р 
83); 

(назви потоків у Молдавському князівстві): потоки 
волшїи (1): А хотарь той половині еєлоу... потоком 
волшїємь долоу (Сучава, 1479 ВБ І, 228); потоки до¬ 
довб (1): а хотарь тімь два еєломь... прости прізь по- 
то(к) додовб (б. м. н., 1415 Сові. І, 121); потокиДра- 
г о ш є в и (1): А хотар томоу містоу да єст почєнши от 
потока Драгошєва (Дольний Торг, 1466 ВИ І, 114); п о - 
токи єзєрови (1): єщє є(д)но поустиню оу пото(к) 
єзєро(в) (Сучава, 1453 Сові. II, 445); потоки козїи 
(1): тА(м) мьі... дали єсми ємоу, оу нашоу бранищоу оу 
бахотині єдно місто о(т) поустини иа имі потока козїА, 
подли монастирскои пасики (Сучава, 1455 Сові. II, 559); 
потоки краиниковь (1): а хотарь тімь два 
еєломь... прізь пото(к) краиниковь (б. м. н., 1415 Сові. 
І. 121 —122); потоки Моунчєловн (1): а хотарь 
томоу еєлоу... потоком моунчєловом (Сучава, 1473 ВБ І, 
183); потоки Подрагин (1): А хотар томоу... 
еєлоу... знподїєю до поток Подрагин (Сучава, 1492 ВБ І, 
510); поток Танков (2): Ино мьі... єсми дали,., 
слоузі нашємоу... тоє... половина (!) село... от поток Тан¬ 
ков горі (Сучава, 1490 ВБ І, 432); Т єліжинови 
потоки (4), тєліжиновн (потоки) (1), по¬ 
токи тєліжиновн (1): Ино мьі... потвердили слоу- 
гам нашим... тоє... селище на Теліжннові потоці (Сучава, 
1479 ВБ І, 224); ми стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чи¬ 
нним)... ожє... оуноуковє доумини... продали,,, половина 
село, що на верхи потока тєліжинова (Сучава, 1500 Сові. 
3. 234); Бабинь потоки (1) див. *БАБИНЬ; 
Брилинскии потоки (3), поток Брплин- 
скии (1) див. *БРЬЛИНСКИИ; більїи потоки 
(12) див. *Б'БЛЬІИ1; Возови потоки (1) див. 
*ВОЗОВгЬ; иванови потоки (1), потоки 
и в а н о в и (1) див. ИВАНОВЬ; коровіеви по¬ 
токи (1) див. *КОРОВІЄВТ>; красний потоки 
(1) див. * КРАСИ ЬІИ; Л и х ї и потоки (2) див. 
ЛИХИИ; мєлєшкови потоки (1) див. *МЄ- 
ЛЄШКОВЬ; Михалчєв поток И) див. *МИ- 
ХАЛЧЄВ; мутвичьнни потоки (1) див. 
*МУТВИЧ ЬНЬІИ; солоньїи потоки (2) див. 
*СОЛОНЬІИ; СтоАнови потоки (1) див. *СТО- 
АНОВЬ; соухии потоки (4) див. *СОУХЇИ; 
чорньїи потоки (22) див. ЧОРНЬГИ 1. 

() п о т о к и в о д н ьі е (3) проточні води: мьі великий 
кнАзь Алєксандро,.. чинимн знаменито... ижєт... дали єсмо 

ємоу имєнє... з роудами и с потоки водньїми и со млини 
(Луцьк, 1446 АЗ III, 5); а дали єсмо... пану Петру Мьшічи- 
чу у верху виписаная и со всими приходи... и с потоки 
водньїми (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 8/іV, 17). 
ФОРМИ: наз. ода. пото(к), поток (1413 Р 83; 1490 

ДГСХМ; 1491 ВБ І, 467; 1492 Сові. 3. 162); род. одн. 
потока, поток 81 (1349 Р 3; 1413 Р 83; 1421 Р 95; 1424 
Сові, І, 162; 1430 Р 116; 1443 Сові. II, 131; 1487 ВБ І, 297; 
1490 ВБ І, 432; 1497 ВБ II, 100; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); 
потокоу 5 (1400 Сові. І, 37; 1430 ГВДЛ 8; 1436 Сові. І, 475; 
1442 Сові. її, 96; 1488 ВБ І, 356); зам. знах. чєрєсь потока 1 
(1414 Сові. І, 111); дав. одн. потокоу 2 (1400 БІр«А» 433; 
1413 Р 83); зам. ор. одн. чорном потокоу долоув 1 (1488 ВБ 
І, 356); знах. одн. потоки, потоки, поток, пото(к), роіНок 
35 (1400 БІД«А» 433; 1409 Сові. І, 65; 1414 Сові. І, 111; 1428 
Сові. І, 209; 1455 Сові. II, 540; 1489 ВБ І, 367; 1491 ВБ І, 
449; 1495 ВБ II, 78; 1499 ВБ II, 148 і т. ін.); зам. місц. 
дві селі... на мєлєшковоу потоки 1 (1438 Сові. II, 26); 
села на пото(к) криницами 1 (1436 Сові. І, 444); ор. одн. 
потокоми, потоко(м), потокомь, потоком, роїпокош (1400 
Сові. І, 37; 1413 Р 83; 1424 Сові. І, 162; 1432 Сові. І, 330; 
1453 Сові. II, 445; 1462 ВБ І, 55; 1473 ВБ І, 183; 1479 ВБ 
І, 228; 1490 ВБ І, 398; 1499 ВБ II, 155 і т. ін.); місц. одн. 
на (оу) потоці 28 (1403 #5 338; 1414 Сові. І, 111; 1429 
Сові. І, 239; 1448 Сові. II, 342; 1455 Сові. II, 553; 1461 ВБ І, 
45; 1479 ВБ І, 223; 1448 ВБ І, 323; 1499 ВБ II, 144 і т. ін.); 
на потоци 6 (1400 Сові. І, 37; 1469 ВБ І, 134; 1479 ВБ І, 
228; 1488 ДГСПМ; 1493 Сові. 3. 175; 1494 ВБ II, 32); на 
потокоу 1 (1483 ВБ І, 274); зам. род. на обрншїє потоці 
1 (XV ст. ДГВІС)\ зам. ор. за соухо(м) потоці 1 (1452 
Сові. II, 410); дав. мн. потоко(м) (1400 Сові. І, 37); ор. мн. 
потоки, (пото)ки 27 (1361 АСІ 6; 1415 Р 87; 1424 Р 100; 
1433 Р 119; 1437 АЗ 1,34; 1444 АЗ І, 40; 1451 Р 156; 1452 Р 
161; 1492 АЛМ ЗО; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141 і т. ін.); пото¬ 
ки 3 (1428 Сові. І, 202; 1445 Р 148; 1459 Р 174); роіокаші 2 
(1420 АЗ І, 25; 1421 АЗ І, 27); І потока 1 (1487 ВБ І, 292). 
Див. ще ПОТОКА. 
*ПОТОКЬ3 ч. (2) (назва села у Галицькій землі) Потік: 

то жє село пото(к) к волоскои зємли тАгнєть (Ланчиця, 
1433 Р 125). 
ФОРМИ: наз. одн. пото(к) (1433 Р 125); род. одн. потока 

(1433 Р 125). 
ПОТОЛ, ПОТУЛ, ПОТУЛЬ присл. (6) 1. доти, до того 

місця (5): а за рекою по крутьій береги против двухи грушн; 
потуль ему волно сено косити и рьіба ловити; а на низ ему 
покул его пол(ь), потул и болот (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 
8/IV, 10—11); Мьі Бовблян опитали, и Бовбляне рекли вси: 
«правда ест, тие грани сам княз... зарубал и казал нами 
потол держати и по тот дуб, што... стоит по левой руце 
дороги» (Володимир, 1498 "АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 

2. поти, до тих пір, до того часу (1): а поки они кн(А)зю 
Олєксандроу пінАзи отложат, потул ему тоє имінє... дер¬ 
жати (Луцьк, 1491 АЗ І, 94). 
Див. ще ПОТОЛ А. 
ПОТОЛ* див. ПОТОЛ А. 
ПОТОЛА, ПОТОЛИ, РО ТОІЛЕ присл. (6) 1. доти, до 

того місця (5): ки володимирю о(т)ступаєтьсА потолі по 
оуимицю по пісчаньш броди (б. м. н., 1366 Р 14); а потолА 
заіхали ими по колтовєцкоє пєрєхрєстьє (Зудечів, 1411 Р 
79); и на чо(м) бьі тьш сві(т)ки присА(г)нули, то міли и 
завести, и потолА и(м) и границьі положи (ти) (Вільна, 
1495 ВМЗД). 

2. поти, до тих пір, до того часу (1): то діло потолі ста¬ 
ло (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
Див. ще ПОТОЛ. 
ПОТОМ див. ПОТОМЬ. 
*ПОТОМОКЬ ч. (5) потомок, нащадок: мьі Алєк- 

сандри... княжа литовское... ведомо чинимо... ижи... на¬ 
шими Городенскими права и вольности ими самими и по- 
томкоми ихи надаеми (Луцьк, 1389 РЕА І, 26); у сіаіі іезшо 
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Іогпи зіигі пазгоши Рачгіи іиіи гешіи... у роіошкош у 
ягсгаїкош іеко (Ужів, 1420 Л5 І, 25); а мн сами... в тьіє 
зємли ничим сА не магмі оуступати ани того под его ми- 
лостью и его милостью потомки поискивати (Ставків, 1491 
АЗ І, 97). 
ФОРМИ: наз. мн. потомькове (1475 АЗ І, 72); дав. мн. 

потомкомь, роіошкот (1389 РЕА І, 26; 1420 АЗ І, 25); 
знах. мн. потомьки (1475 АЗ І, 72); ор. мн. потомки (1491 
.45 І, 97). 

*ПОТОМСТВО с. зб. (1) потомство, потомки, нащадки: 
Про то нагорожаючи ємоу самомоу жоні и пото(м)ствоу 
его при (в)сюи о (т) чи (з) ні и диди (з) ні его... зоставоую 
(Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: дав. одн. пото(м)ствоу (1459/* 171). 

ПОТОМЬ, ПОТОМ, ПОТОМЬ, ПОТОУМЬ, РОТНОМ 
присл. (149) потім, пізніше, після (22): а потомь вєлили єсмо 
заставити пану мушати к дєсАтинному берегу к бискупиць- 
кому (Луцьк, 1445 Р 150); а то наипрьвн стоА подли моєго 
отда ил'іа воєводьі и чиниль ємоу добро много, а потомь 
стоАль подли моєи маткьі (Коломия, 1448 Сові. П, 305); 
Ино тігали сі що сі тігали, а по том сі потокмили (Сучава, 
1480 ЕЮ ї, 241); Што писаль еси до нась, што тамь держаль 
землю Карпь Лупаньдичь... и потомь тоть Карпь Лу- 
паньдичь побегь до Волохь, а тая земля пуста зостала (Кра¬ 
ків, 1487 РИБ 434); Потомь Борись того ничого на него не 
довель (Вільна, 1495 АЛМ 83); А потомь Сопіга рекь: 
еще надь то тетка моя... прислала тьіми часьі листь... ко¬ 
роля е. м. (б. м. н., 1498 АЛМ 169); 
потім, у майбутньому (37): тогдьі мьі... то все єсмо пот¬ 

вердили... ходкови бьібєлскому... со всіми оужитки што 
иьініки сут, и потом могуть бьіти (Судомир, 1361 АСІ 6); 
о(т)ступили тоі дідниньї пану колі... со всіми оужитьки 
што нині суть што и пото(м) могуть бьі(т) (Галич, 1409 Р 
74); а дотолі и пото(м) ю(ж) па(н) михаи(л) имає(т) таа сє- 
ли(ш)ча держати (Сучава, 1452 Сові. II, 422); А хто потомь 
порушить сей нашь запись, разсудитьсе предь Богомь 
(Кобринь, 1465 АкВАД III, 4); Маршальку нашому... па¬ 
ку Миколаю Ивановнчу Илицича и иньїмь наместьникомь 
нашьімь, хто потомь будеть оть нась Смоленьскь держати 
(Вільна, 1499 РИБ 776); 

(далі) потім (4): а потомь пустивьши Чьіжовку вь право, 
а вь лево Ретовькою поступуючи... ажь ку Пруднику йду¬ 
чи (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); а потомь черезь ричку 
Ровець повель до урочища Песочное (Новоселиця, 1430 
ГВДЛ 8); А хотар той... части от Бьєшєщи... на поут що 
идєт до Бани. а пак потом гори до столпа (Сучава, 
1499 БО II, 136); 
потомь будучий (будущии) (86) 1, (у 

знач, прикметника) майбутній, будучий (66): Му Аіе- 
хапсіг... лдгеїікі) кпіаг ьполузкі]... гпагпепііо схіпіш... пі- 
пІБгпіт і роіот Ьибисгіт (Луцьк, 1388 ХРБ 103); А про¬ 
дали єсмо то Єго Милости вобєл ... и Єго Милости кнАги- 
ни и Их Мнлости дітєм и потом боудоучим их Милости 
щадком (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); И мьі ему тую земли- 
цу... дали вечно и его жене и их детем и потом будучим их 
счадкомь (Вільна, 1499 АЛРГ 94); 2. (у знач, іменника) 
а) нащадок (16): и присудили єсмьі нашимь судомь бі- 
лєцкому на віки и єго потомь будущимь... ту истную біл¬ 

ку (Львів, 1421 Р 94); а на тотьі всі річи о гь вьАзуємьісА... 
и нашоА всА по то(м) боудоучиі, ижєА хочємь держати... 
на віки віко(м) (Хотин, 1448 Сові. II, 732); Тьіє имі(н)А 
достали сА... кнАзю Сєміну... и єго дітім и потом буду- 
щьімь (Вишніведь, 1482 АЗ І, 80); И тогдьі крал... и сь єго 
милости братїями и по том боудоучїи их имают нам помочи 
(Гирлов, 1499 ВИ II, 422); б) наступник (4): а не маємь 
оуступати сА оу тьш имінья оли жь заплативши... пану 
чусє або потомь будучимь (Луцьк, 1434 Р 128); А тиж 
слоубоуєм николи єго милости и по том єго боудоучи.і 
н короуни... противити сі (Коломия, 1485 ВИ II, 372). 

Див. ще ЗАТЬІМЬ 1, НАПОТОМЬ, НАПОТЬІМЬ, ПО- 
ТЄМЬ, ПОТЬІМЬ. 

* ПОТОПТАТИ дієсл. док. (1) (що) анулювати, оголоси¬ 
ти недійсним: про то (... — Прим, вид.) да не добудєгь 
николи на віки... за нужє потоптаємь всіхь прьвьі(х) при- 
вилїи с сімь {при)вилїємь, занужє и(х) старьі привилїи... 
погориль (Васлуй, 1439 Сові. II, 52). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. мн. потоптаємь (1439 С05/ II, 52). 
Див. ще * ТОП ТАТИ 2. 
*ПОТОЧИИ прикм. (1) О (л о в ьі) п о т о ч ь и див. 

ЛОВЬІ 2. 
ФОРМИ: ор. мн. поточьими (1424 Р 100). 
*ПОТОЧКА ж. (1) потічок: а хота(р).., да є(ст)... до 

обрьшїю поточки (Сучава, 1428 Сові. І, 209). 
ФОРМИ: род. одн. поточки (1428 Сові. І, 209). 
Див. ще *ПОТОЧОКЬ. 
*ПОТОЧОКЬ ч. (2) потічок: и дали єсми ємоу... село... 

сь обома поточки (Сучава, 1446 Сові. II, 247); почєншє хо¬ 
тар ь тому селу... о(т) ста(в) долоу, поточко(м) до калу- 
гєричинь ставь (Сучава, 1456 Сові. II, 582). 
ФОРМИ: ор. одн. поточко(м) (1456 Сові. II, 582); ор. мн. 

поточки (1446 Сові. II. 247). 
Див. ще *ПОТОЧКА. 
*ПОТПИСАТИ СА див. *ПОДПИСАТИ СА. 
* ПОТРАВИТИ дієсл. док. (1) (знищити посіви) потра¬ 

вити: ачь хто комоу потравить жїто жївотїною а на чїєи 
щкодє боудєть занАто оуставлАємь платіть чїя жївотїна 
с ка(ж)ноє жївотиньї четверта (А) часть пєнезєи имєєть 
заплатить (XV ст. ВС 25). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. потравить (XV ст. ВС 

25). 
ПОТРЄБ див. ПОТРЄБЬ. 
^ПОТРЄБА1 ж. (11) 1. потреба, необхідність (3): одно ж 

позволяю зятю моєму и дочце моей на потребу имь самим 
на селидбу... у дуброве моей Хренницкой дерева утяти 
(Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); а є(ст)ли то(г) ча(с)у 
докоулА соудьи соудАть алюбо соудь исьсАдєть бєзь 
праволєнїя (!) алюбо бє(з) потрєбьі оувойдєть то(т) имаеть 
бьіти казнєнь (XV ст. ВС 13 зв.); Ино тьіми рази длА нєко- 
торого моєго нідостаткоу єщє єсмо в кнАзА ВасилА... 
взАли сємдєсАт коп грошей широких к нашой нєкоторой 
пилной потрєбє (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 

2. (критичне становище) скрута (3): а ис того имають 
намь служи(т)... копиємь а шєстью стрілцєвь гді коли 
намь будєть надобно к нашєи потрібі (Львів, 1399 Р 59); 
а мьі такєжь твоєй милости хочомь бьіти радьни и помоцни 
оу твою прьігодоу и потребу, на всякого твоєго нєпрьіятє- 
л'А (б. м. н., 1498' ВИ її; 414). 

3. (тільки в множині) (речі, предмети необхідності) 
потреба (4): а што пакь тьі єсмьі пін Ази видавали пань 
староста творьянь взАль на твоє потреби л гривень (б. 
м. н., 1386 —1418 Р 35); ми стєфан воєвода... чинимь 
знаменито... ожє... дали єсми сєс наш листь на то: варе 
кого он пошлєт... от братїи з манастирі с потрібами 
монастирскими до кєлїи, или житомь, или медом, или по 
рибоу, или пак боуд ис чимь, а мито да не имают платити 
(Путна, 1471 ВИ І, 158—159). 

4. (тільки в множині) належність (1): длА того... ми 
Олєксандрь... великим кн(А)зь литовский... чинимь зна¬ 
менито... иж... ємоу имінє н(а)шє... даємь... ис прилада¬ 
ми пташими, из рєками... из млини и их вьшилки, а поспо¬ 
лите мовАчи зо всими доходи и зо всими потребами 
(Вільна, 1499 АЗ І, 117—118). 
ФОРМИ: род. одн. потреби (XV сг. ВС 13 зв.); дав. одн. 

потрібі 1 (1399 Р 59); потрєбє 1 (1492 АЗ III, 23); знах. 
одн. потребу, потребу (1472 АрхЮЗР 8/111,3; 1498 ВИ II, 
414); знах. мн. потреби (1386—1418 Р 35; 1496 ВМДФС; 
1499 А5 І, 118); ор. мн. потребами 1 (1499 А5 І, 118); по¬ 
трібами 1 (1471 ВП І, 159). 
Див. ще ПОТРЄБИЗНА1, ПОТРЄБИЗНОСТЬ. 
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ПОТРЄБА2, РОТРЕВА предик. (9) треба, потрібно: Му 
Аіехапбг... кпіаг Іліолузкд... гпатепііо сгіпіт... піпізг- 
піт і роїот Ьисіисгіт, коти Ьииеі роігеЬа іоііо уеиаіі 
(Луцьк, 1388 2РІ 103); Александрь... король польскій... 
Чинимь знаменито... ньіН'Ьшнимь и потьімь будущимь, 
кому будеть потреба того вьдати (Люблін, 1410 АкВАД 

XI, 5); Мьі кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... о(з)на(и)- 
моуємо... кому бьі того вЬдати потреба И(ж)... при (в)сюи 
о(т)чи(з)нгЬ... є(го) зоставоую (Прилуки, 1459 Р 171); 
Я князь Константьінь Ивановичь Озтрозкій... чиню зна- 
комито... кождому, кому буде потреба его видЬти... штожь 
придал-ь есми и записаль зь вислуги своее... им’Ьнье Зде- 
телу (Вільна, 1499 АСД VI, 2). 
Див. щ> ПОТРЄБИЗНА2, ПОТРЄБИЗНО, ПОТРЄБНО, 

ПОТРЄБЬ, ТРЄБА. 
ПОТРЄБИЗНА1 ж. (7) (стп. роіггеЬігпа) 1. потреба, не¬ 

обхідність (3): А тьіи роботи и дани и поплатки имаеть 
робити и давати кь нашей потрєбизна (Судомир, 1408 
АкЮЗР І, 6); волна єсми тне имєнА продати... як хотАчи 
так ихь ку потрєбизнє своєй привернути (Ровно, 1488 А5 
ї, 241). 

2. (критичне становище) скрута (4): Тег їезіІіЬу... піе- 
коіогуі ргіригопуі ^е1іко]и роігеЬігпор, сгази посгпоЬо 
\уо!а!Ьу, а ]езі:1іЬу скгезііапе іети ки ротогепіи пе ргі- 
ЬеЬІЇ... ігїсісаі $2е1аЬо\у та]еі гаріаіііі (Луцьк, 1388 2РБ 
108); а так*Ь(ж) пєрво рє(ч)ньш владь имЬє(т) намь с того 
села служи(т) к нашей потрєбизнЬ копьє(м) а двЬма стріл- 
ди (Снятин, 1424 Р 100); Пак ли би тот ден... нам... ні- 
котора потрєбизна знакомита, яко валка алибо воина с 
Татари... алибо инша котора потрєбизна нам пригодила 
сі, а то би... королю ... било явно (Сучава, 1462 ЕЮ її, 
285). 
ФОРМИ: наз. одн. потрєбизна (1462 ЕЮ її, 285); дав. 

одн. потрєбизна 2 (1408 АкЮЗР І, 6; 1424 Р 100); потрє¬ 
бизнє 2 (1488 Л5 І, 241, 242); ор. одн. роігеЬігпоіи (1388 
2РІ 108). 
Див. ще * ПОТРЄБА1, ПОТРЄБИЗНОСТЬ. 
ПОТРЄБИЗНА3, ПОТРЄБЇЗНА, Р0ТкЕВІ2КА, РОТ- 

РЕВЇ2КА, ПОТРЄБИЗНА, ПОТРАБИЗНА, ПОТЬРЄ- 
БИЗНА предик. (105) (стп. роіггеЬігпа) треба, потрібно: 
знамєнитосто чинимьі прєзь гьнь листь имьжє потрєбизна 
ницЬ и потомь будуцимь того листа, ижє ми романь воє¬ 
вода молдавьскии... слюбуємь... королеви польскому... 
вірне служити (Сучава, 1393 Сові. її, 607); ми влодиславь 
коро(л) полски... знає(м)ь чини(м)... кому жь того будє(т) 
потрєбизна... ажє оставлАєм(ь)... попа м(ихаил)а... при 
иєркви (Медика, 1415 Р 86—87); ми великим кнзь швид- 
рикгаиль... чини(м) знакомито... каждому... кому ж то 
коли єго будеть потрєбизна ижє... дали єсмо... пану анд- 
рію... село михлинь (Київ, 1433 Р 118); ми великим кнзь 
швитрикгаиль... чини(м) знаменито... каждому... кому ж 
то коли его будеть потрєбизна ижь... дали єсмо ему... села 
оу лєтичєско(м) повЬтє (Острог, 1437 Р 136); чинимь зна¬ 
менито... кождому доброму симь нашимь листомь... кому 
то его потрєбизна будеть вЬдати (Вільна, 1492 АЛМ ЗО); 
Ми Іо Стєфан воєвода... знаємо чиним... вьсАм посполи¬ 
тим... коли комоу потрєбизна боудєт яко коли... нікото- 
раА неприязнь... била межи нами... и тими часи... крал... 
нам вьси мєрзАчкьі... отпоустиль (Гирлов, 1499 ЕЮ II, 419). 
Див. ще ПОТРЄБА2, ПОТРЄБИЗНО, ПОТРЄБНО, ПО¬ 

ТРЄБЬ, ТРЄБА. 

ПОТРЄБИЗНО, ПОТРЄБИЗНО предик. (6) (стп. роі- 
ггеЬігпо) треба, потрібно: ми илїа воєвода... знаємо чи¬ 
нимь... комоу будеть того потрЬбизно... ажє ми., кролєви 
польскомоу... слюбоуємь и слюбили єсми, голдоуємь, гол- 
довали сЬ єсми... подлугь... права (Сучава, 1435 Со5^. її, 
686—687); а тє(ж) коли потрєбизно соу(д)я и по(д)соудокь 
иміють людЬ(м) право чиніть какь оу вєлїко(м) по(л)щє 
(.!) (XV ст. СД 43); я пань ванько чжоусичь с квасилова... 

чинимь знаменито... кому(ж) боудє(т) єго потрєбизно и(ж) 
своимь братаничо(м)... имали є(с)мо ді(л) оу нашо(и) дє- 
ди(ч)но(и) о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРМ). 
Див. ще ПОТРЄБА2, ПОТРЄБИЗНА2, ПОТРЄБНО, 

ПОТРЄБЬ, ТРЄБА. 
ПОТРЄБИЗНОСТЬ ж. (4) (стп. роіггеЬігпозс) 1. потре¬ 

ба, необхідність (І): Волна кн(А)гинА тот домь и землю 
отдати... как хотАчи так ку потрєбизности своєй повєр- 
ноути (Луцьк, 1490 АЗ ї, 92). 

2. (скрутне становище) скрута (3): ач бьіхомь самь 
своимь животомь не поспЬшни били ку єго мл(с)ти потрє- 
бизность єхати прє (І) нашєи нікоторєи потрєбизность о (1) 
иашєи зємли, тогди ми пошлємн помоць свсА... ку кролє¬ 
ви... ку єго потрєбизность (Бирлад, 1439 Сові. II, 714). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. прє (!) нашєи потрєбизность 

1 (1439 Сові. II, 714); зам. дав. ку потрєбизность 2 (1439 
Сові. II, 714); дав. одн. потрєбизности (1490 АЗ І, 92). 
Див. ще * ПОТРЄБА1, ПОТРЄБИЗНА1. 
ПОТРЄБЇЗНА див. ПОТРЄБИЗНА2. 
ПОТРЄБНО, ПОТРЄБЬНО, ПОТРИБНО, ПОТРІБНО 

предик. (36) треба, потрібно: знаменито бу(д) и свідочно 
каждо(м) добро(м)... кдн єго. будє(т) потрєбно (Львів, 1412 

Р 81); ми вєликиї кнзь швїтрикга(л) свЬдомо чинимь всА- 
кому... кому жь будеть того потрєбно иж би добре вразу- 
міль ижє дали єсмо... лєнькови з ару би чю та А села (Жито¬ 
мир, 1433 Р 126); мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним 
знаменито... каждомоу... комуж того будєт потрєбно... 
иж... дали єсмо... Кал єни ку... село Боурковцьі (Київ, 
1437 А5 І, 33—34); а па(н) григорєи стрєчєнови(ч) имаеть, 
служити с того имінья копьє(м) игді будеть на(м) потрєб¬ 
но (Острог, 1437 Р 136); ми Александрь воєвода... знаме¬ 
нито чини(м)... всА(м)... комоу же потрєбна (!) боудє(т) 
о(ж)... дали єсми... даанїє наши(х)... прє(д)ко(в) стомоу 
манастирю о(т) мо(л)давицоу (Сучава, 1453 ПРОБ); 
Я Андрушко Русинович ... внзнаваю... кождомоу доброму 
комуж будєт потрєбно того вєдати (Луцьк, 1494 АЗ І, 101). 
Див ще ПОТРЄБА2, ПОТРЄБИЗНА2, ПОТРЄБИЗНО, 

ПОТРЄБЬ, ТРЄБА. 
*ПОТРЄБНЬІЙ прикм. (4) 1. (необхідний) потрібний 

(1) : И на то ми с тими вашє(и) мл(ст)и посли которьіє 
били в нась говори (ли) єсмо вси нашиє потрєбннє речи и 
списки имь вказали (б. м. н., 1496 ПДВДА 60). 

2. (стосовний для даного випадку) відповідний, слушний 
(2) : И коли боудєт пана нашєго королА приказаниє, и боу¬ 
дєт потрєбнаА хвилА и час, абьіхомь єго милости помоч... 
оудилали (Сучава, 1468 ВИ II, ЗОЇ). 

3. корисний, пожиточний (1): хто комоу шкоди чинА(т) 
оу гай алюбо... уходА(т) у чїи гай а та(м) дрєва потрєбная 

роубаю(т), ми оуставлАємь на нїхь внпоу є і том ,7. па(н)у 
чїи гай є(ст) (XV ст. ВС 28 зв.— 29). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. потрєбнам (1468 ВР II, ЗОЇ); знах. 

мн. потребиьіє (1496 ПДВДА 60); я. потрєбкм (1468 ВР II, 
ЗОЇ); с. потрєбная (XV ст. ВС 28 зв.). 

*ПОТР€БОВАТИ дієсл. недок. (1) (чого) (мати потре¬ 
бу в чому) потребувати: частокро(т) потрєбоують с тьі(х) 
кни(г) правєднн(х) списьковь (XV ст. СЯ 43). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. потрєбоують (XV ст. СЯ 43). 
Див. ще *ТРЄБОВАТИ. 
1 ПОТРЄБУ (ПОТРЕБА) (1): чинимо вєдати... комужь 

того потребу (!) будеть вєдати (Троки, 1498 ГВДОО). 
Див. ПОТРЄБА2. 
ПОТРЄБЬ, ПОТРЄБ, ПОТРЄБЬ, ПОТР'ЬБЬ, ПОТРЄБЬ 

предик. (21) (стп. роіггеЬ) треба, потрібно: потреб ему бчо- 
ла водити (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/І\[, 10); Я кн(А)зь 
Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю сим моим листом 
кому будєт потреб єго видати... ижєт продал єсми пану 
Сємєноу Олизаровичоу имєнє на Вольїни (Берестя, 1466 А5 
І, 62); Я князь Михайло Васильєвичь Избаразький сьзна- 
ваю сє симь... листомь каждому доброму кому будєт по- 



ПОТРЄБЬНО — 215 — ПОХИЛИТИ 

трєбь его сльїшати чтучьі, штож єсмо сА ділили з братею 
отчиною нашою (Вишнівець, 1482 АЗ І, 80); Самь Алек- 
сандрьБожію милостію ...Чинимь знаменито... кому того 
потребі, будеть відати (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). ' 
Див. ще ПОТРЄБА2, ПОТРЄБИЗНА2, ПОТРЄБИЗИО, 

ПОТРЄБНО, ТРЄБА. 
ПОТРЄБЬНО див. ПОТРЄБНО. 
ПОТРЄБЬ див. ПОТРЄБЬ. 
ПОТРЄЗВОУ присл. (1) (будучи тверезим) потверезу: 

Соудїи имає(т) бьітї израна потрєзвоусоу(д) (XV ст. ВС 6). 
!ПО ТРЄТИ (ПОЛ ТРЄТИ) (1): важило по трети (!) грив- 

ньі (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 
Див. ПОЛТРЄТИ. 
ПОТРИ БНО див. ПОТРЄБНО. 
ІПОТРЇАРХЬ див. *ПАТРЇАРХЬ. 
ІПОТРОПОПА (ПРОТОПОПА) див. ПРОТОПОПЬ. 
*ПОТРОУДИТИ СА дієсл. док. (1) (за що) потрудитися 

(для чого), подбати (про що): а по нашє(м) жив(оті), кто 
боудє(т)... господарь нашеи земли... т(оть що) бьі имь 
нєпороуши(л) нашєго даанїа... понєже дали есмо за д(ш) 
вьсА(х) предко(в) молдавски(х), еже потроудиша сА за 
молдавскоую землю (Поляна, 1448 Со5^. II, 366). 
ФОРМИ: аор. З ос. мн. потроудиша се (1448 Сові. II, 366). 
ПОТРУТОВИЧЬ, ПОТРОУТОВИЧ ч. (3) (особова наз¬ 

ва): а на то послуси влдка ларивунь ис кри(лошанн)... 
пань яшко писарь крукиницкии осташко потрутовичь 
(Перемишль, 1366 Р 12); а при томь оуздаваньі бьіли бояре 
зємлмне пань ходько бьібєльскии... пань михаило потру¬ 
товичь (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: паз. одн. потрутовичь, потроутович (1366 Р 12; 

1369 ПСЧК; 1378 Р 26). 
* ПОТРЕБА див. * ПОТРЄБА1. 
ПОТРЄБИЗНА див. ПОТРЄБИЗНА2. 
П0ТРЄБИЗН0 див. ПОТРЄБИЗНО. 
ПОТРЄБНО див. ПОТРЄБНО. 
ПОТРЄБЬ див. ПОТРЄБЬ. 
ПОТРЄБЬ див. ПОТРЄБЬ. 
ПОТРАБИЗНА див. ПОТРЄБИЗНА2. 
ПОТСКАРБЄЙ див. ПОДСКАРБИЙ. 
ПОТУЛ див. ПОТОЛ. 
ПОТУЛЬ див. ПОТОЛ. 
ПОТОУМЬ див. ПОТОМЬ. 
ПОТЧАШИЙ див. ПОДЧАШИ. 
*ПОТЩЇВАТИ див. *ПОТЩЮВАТИ. 
*ПОТЩЮВАТИ дієсл. недок. (2) (стп. росізхсгішас) (ко¬ 

го, кого ким) нацьковувати (кого на кого): Иди(к) жало- 
ва(л) на фа(л)ка и(ж) его потщїва(л) собакою своєю а собака 
єго укоусила... фа(л)ко запре(л) жєбн его не потщюва(л) 
(XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. потщїва(л) (XV ст. ВС 27); 

баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. жєбьі... потщюва(л) (XV ст. 
ВС 27). 
ПОТЬІМЬ присл. (1) (стп. роіут) п о т ьі м ь бу¬ 

дучий (1) майбутній, будучий: Ино мн... тое містце... 
потвержаемь... ему... и на потнмь будучимь щадкомь 
(Люблін, 1410 АкВАД XI, 5). 
Див. ще ЗАТЬІМЬ І, НАПОТОМЬ, НАПОТЬІМЬ, ПО- 

ТЄМЬ, ПОТОМЬ. 
*ПОТЬВЄРЬДИТИ див. ПОТВЄРДИТИ. 
*ПОТЬВЄРЬЖ€НЬЄ див. ПОТВЕРЖЕНЬЕ. 
ПОТЬРЄБИЗНА див. ПОТРЄБИЗНА2. 
ПОТАГНУТИ дієсл. док. (8) (на кого, без додатка) виру¬ 

шити, піти походом (проти кого): а пакли бн потАгнуль 
король оугорьскьш на мене, на александра воєводу, и на 
моєи земли молдавскои, тогди господарь нашь король 
полскьіи, имаегь нась боронити и потАгнути во оугурьскую 
землю (Дольний Торг, 1411 Сові. II, 638); Нижьли коли 
мьі сами где своєю головою потягнемь, тогдьі онь сь 
нами тамь маеть пойти подле обнчая (Судомир, 1488 РИБ 

424); естли сА г(с)дрь нашь помири(т) з вашею мл[с)тью 
и запишє(т) тогдн они конє(ч)но маю(т) потАгнути в землю 
г(с)дра нашого (б. м. н., 1496 ПДВДА 61). 
ФОРМИ: інф. потягнути (1411 Сові. II, 638; 1455 Сох*. 

II, 770; 1496 ПДВДА 61); майб. З ос. одн. потегнєт (1411 
Созі. II, 638); 1 ос. мн. потягнемь (1488 РИБ 424); баж.- 
ум. сп. З ос. одн. ч. бьі потегнуль (1411 Сові. II, 638). 
Див. ще ТАГНУТИ 2. 
*ПОТАЖАТИ дієсл. док. (1) (стп. росцсігас) взяти в 

заклад: не оусхочєть ли король самь заплатити дасть 
тому то дичьство (!) кто єго потАжєть (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. потежєть (1352 Р 6). 
ПООУЗЛИ прийм. (3) (з род.) (виражає просторові 

відношення, вказує на місце знаходження чого) коло, біля: 
и еще есмо дали два фал чи и єдин фертал винограда, пооуз- 
ли вншних же виноградов (Гирлов, 1499 ВО II, 147). 
ПООУТВЄРЖДЄНІЄ с. (38) 1. підтвердження права 

власності (на що) (8): А по нашимь животі, кто боудєгь 
господарь нашеи земли... тот щоби ємоу не пороушил на- 
шего даанїє и пооутвєржденїе (Сучава, 1481 ВИ І, 259); 
А по нашєм животі, кто боудет господарь нашеи земли... 
тот бьі емоу не пороушил нашєго даанїА и пооутвьрждє- 
нїА (Гирлов, 1499 'ВО II, 160). 

2. (засвідчення правдивості, дійсності чого) підтверд¬ 
ження, скріплення (ЗО): а на болшеє кріпост<ь) и пооут- 
врьждєнїє віліли (зіс.— Прим, вид.) есми... нашоу пе¬ 
чать превісити (зіс — Прим, вид.) к сємоу листоу (Сучава, 
1446 Созі. II, 248); а на болшеє кріпост и пооутврьждєнїе 
томоу вьсемоу... веліли есми... нашоу печат привісити к 
сємоу листоу (Сучава, 1493 Сов^. 5. 177). 
ФОРМИ: паз. одн. зам. род. не пороушил нашєго... 

пооутвєржденїе (1481 ВО І, 259; 1482 ВО І, 262); род. одн. 
пооутврьждєн(їе), пооутврьждєнїе, пооутвьрждєиїе, по- 
оутврьждєнїа (1487 ВО І, 296; 1491 ВО І, 449, 469, 492; 
1499 ВО II, 145, 160); дав. зам. знах. на пооутврьжденїю 
(1465 ВО І, 88); знах. одн. пооутврьждєнїє, пооутвєрж(д)є- 
нїє, пооутвєржденїе, пооутврь(ж)дєнїє 27 (1446 Созі. II, 
248; 1448 Созі. II, 317; 1451 Созі. II, 403; 1464 ВО І, 84; 
1472 ОІП*А* 530; 1476 ВО І, 209; 1481 ВО І, 249; 1482 
ВО І, 264; 1487 ВО І, 307; 1493 Созі. 3. 177 і т. ін.); по- 
оутвьірж(д)єнїє 1 (1474 РГС); пооутверждєньє 1 (1484 ВО 
І, 279). 
' Див.' ще ПОТВЄРЖДЄНЇЄ, ПОТВЕРЖЕНЬЕ, *ОУТ- 
ВЄРЖЄНЇЄ, *ОУТВРЬЖДЄНЇЄ. 

*П00УТВЄРЖД6НЬ€ див. ПООУТВЄРЖДЄНІЄ 
•ПООУТВРЬЖДЄНЇЄ див. ПООУТВЄРЖДЄНІЄ. 
*ПООУТВЬРЖДЄНЇЄ див. ПООУТВЄРЖДЄНІЄ. 
*ПООУТВЬІРЖД€НЇЄ див. ПООУТВЄРЖДЄНІЄ. 
* ПОХВАЛ НЬІИ прикм. (1) (гідний похвали) похваль¬ 

ний: Колиж всего прирожєня постат своего пєрєдкоу виді 
на бьіванна наслАдовати, про тож и мн... от родитєлев 
наших обьічаев цнотами о шлАхтєньїх и похвалньїх от- 
стоуповати не имаємо (Сучава, 1462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: род. мн. похвалньїх (1462 ВО II, 283). 
ПОХИЛЄН прикм. (І) прихильний: и имаємь держати... 

господарА Стєфана воеводоу на то, абьі вирен и похилєн 
коу... королеви (Сучава, 1462 ВО II, 289). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. похилєн (1462 В О II, 289). 
ПОХИЛИТИ дієсл. док. (4) (що кому, чому) віддати в 

чиє відання, підпорядкувати (3): и оучинили есмо вь зад- 
шїє... родитєлєи наши(х)... и дали и похилили и потвер¬ 
дили єсмо того село... монастироу о(т) воронець (Сучава, 
1488 ДГСВМЩ); се азь... їо Стєфа(н) воєвода... знаменито 

чини(м)... ожє... оучинили есми вь задшїє... родитєлїє 
наши(х)... и потврьдили есми стои нашеи єпискоупїи о(т) 

радьвцє(х)... N црко(в) ис попи... и що есми и(х) мьі по- 
верноули и похилили да слоухаю(т) кь нашємоу монасти¬ 
роу о(т) поутнои (Сучава, 1490 ИС 146—148); 
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похилити головоу (чому) (1) скоритися: того 
дилі ра(д)ли єсмьі оуси посполоу подніти собі неволю. 
ка(к) мочї имє(м) и похилити соби головоу томоу поганст- 
воу (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: інф. похилити (1456 ЗСФ); перф. 1 ос. мн. по¬ 

хилили. ..<єсмо) 1 (1488 ДГСВМЩ); похилили... (єсми) 
1 (1489 ВИ І, 377); (єсми)... похилили 1 (1490 БС 148). 

*ПОХИЛЬІИ прикм. (1) (зігнутий) похилий: а болото 
от Новаго ставу, мимо Бьйче... по похилую березу брату 
моєму (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. похилую (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 

18). 
*похожии прикм. (3) О л ю д и п о х о ж и є (1) 

див. ЛЮДИ 2; ч є л о в є к ь похожии (2) див. ЧО¬ 
ЛОВІЇ КЬ 4. 
ФОРМИ: род. мн. похожи(х) (1467 СП № 13; 1490 Пам). 
*ПОХОТТїТИ дієсл. док. (6) захотіти, схотіти: а естли 

похочєт за моуж пойти... тогдьі діти мои мают пєнєзи єй 
отдати (Кобринь, 1454 АЗ III, 10); Волєн пан Оножко тоє 
имєнє Дажєв... к своєму лєпьшому пожитку обернути, як 
самь похочєт (Володимир, 1475 Л5 І, 72); а далей што єстє 
намь говорили, коли похочєть Стєфань воєвода, або и тьі- 
ми разьі кого всхочєть своихь пословь послати до свата 
своєго... абьіхмо єго посломь давали добровольноє проє- 
ханьє чєрєзь нашу землю (б. м. н., 1496 ВБ II, 405). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. похочєт 2 (1454 АЗ III, 10; 

1475 А 5 І, 72); похочєть 1 (1481 ГПМ); похочєть 1 (1496 
ВБ II, 405); 2 ос. мн. похочєтє (1496 ПДВКА); баж.-ум. 
сп. 1 ос. мн. бьіхь... похотьли (1440—1492 АкЮЗР II, 105). 
Див. ще *ВСХОТ1їТИ СА, *ВХОТ1їТИ, *ВЬСХОТ1їТИ, 

*СХОТИТИ, хотіти. 
ПОХРЄБЬ ч. (1) (стч. рокгеЬ, ста. ро^ггеЬ) (місце 

поховання) могила: А хотар той трєтои част от село от Ар- 
жишан... почєнши из долоу от похрєбь та прости на дил 
оу глод (Сучава, 1495 ВБ II, 78). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от похрєбь (1495 ВБ II, 78). 
*ПОХУЛИВШИИ дієприкм. (1) що зневажив кого: а 

кто сі покусить вьзіти... имь бу(д) що... таковьі(и) да є(ст) 

прокліть о(т) г(с)а ба... и о(т) т и иі бгоносньі(х) отець 

сьбравшихсі на бєзбжнаго ариа похулившаго на стаа 
троида (Сучава, 1443 ПГСММ). 
ФОРМИ: акт. мин. знах. одн. ч. похулившаго (1443 

ПГСММ). 
* ПОДІЇ ЛОВАТИ дієсл. док. (1) (шо) поцілувати, прило- 

житися (до чого): и присАгль єсмь бгу... и поцілова(л) 

єсмь бжиє дерево (Кременець, 1434 Р 130). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. поцілова(л) єсмь (1434 Р 

130). 
Див. ще *Ц1їЛОВАт 
*ПОЧАПИНСКИЙ див. *ПОЧАПЬ!НСКЇЙ. 
ПОЧАПИНЦЕ див. ПОЧАПЬІНЦИ. 
ПОЧАПЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) По- 

чапка: А пану Олє(х)ну на єго до(л)ницю (!) досталосє 
бачаница... а почапци (Львів, 1478 ЗРА4). 
ФОРМИ: наз. почапци (1478 ЗРМ). 
ПОЧАПЬ! мн. (1) (назва села у Волинській землі) Поча- 

пи:Сєя Банко Скєрдієвич... вьізнаваю, иж... продал єсми 
ємоу вічную отчизну свою... а то єсть на имА: Квасилов... 
а Почапьі (Володимир, 1470 АЗ І, 65). 
ФОРМИ: наз. Почапьі (1470 АЗ І, 65). 
*ПОЧАПЬІНСКІЙ прикм. (2): а черезь тую Бучач- 

ную, вниз Ровця, припровадьїль нась пань Я Р мол а до 
дольїньї, где указаль по той сторони тьілько грунть По- 
чапьінскій (Новоселиця, 1430 ГВДЛ 8); 
лісь Почапинс ки й (2) див. ЛІїСЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Почапьінскій 1 (1430 ГВДЛ 8); 

Почапинский 1 (1430 ГВДЛ 7). 
Пор. ПОЧАПЬІНЦИ. 

ПОЧАПЬІНЦИ, ПОЧАПИНЦЕ мн. (6) (назва села у 
Подільській землі) Почапинці: за повелиниемь великого 
князя Свьідрнгайла... ми дворане господарскіе... бьільїсмо 
у земянина повету Браславского... в именю его Поча- 
пьінцяхь (Новоселиця, 1430 ГВДЛ 7). 
ФОРМИ: наз. зам. род. до Почапьіици 1 (1430 ГВДЛ 7); 

до Почапинце 1 (1430 ГДЛ 7); род. Почапьінець (1430 
ГВДЛ 8); місц. в Почапьінцяхь (1430 ГВДЛ 7). 

ї ПОЧАСНЬІМИ (ПОЧЄСНЬІМИ) див. ПОЧЕСНІЙ. 
*ПОЧАСТОВАТИ дієсл. док. (2) (цсл. чьстовати) 

(що) ушанувати: какь того сло>гоу моєго жалованьє своє 
мне вчинивши сь симь посломь котори(и) же к вамь по* 
шоль в себе єго неоставивь слово моє почастоваль оть- 
поустишь ли праваго бра(ц)ства приА(з)нь то боудєть 
(б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. почастоваль (1484 ЯМ); 

дієприсл. перед, почастовавше (1484 ЯМ). 
ПОЧАТИ, ПОЧАТЬІ дієсл. док. (99) І. (робити що, що) 

(приступити до якоїсь дії) почати (робити що) (23): 
І іег, іезШЬу... ше2Ї зоЬоіи пегЬосІи, або зшаг росгаїі, 
зисі^а тезіа пазгеЬо гасІпоЬо регезисіа па пісЬ пе таіеР 

Ьгаїі (Луцьк, 1388 ІРЬ 104); тогдьі влдка почаль вказова- 

ти и рЬкль стана такь... милии панове то єсть црквная 
зємлА (Погоничі, 1422 Р 97); ажє бьі(л) поча(л) гєргє... 
тягати на пана кости... тогди то(т) имає(т) справне завЬз- 
коу тоую заплатити £ роу(б)ли срєбра (Сучава, 1449 Сові. 
її, 386); И мьі... казали єсмо свєтком присАгноути, они 
обвели... по дорогоу, где бьіла пани МихайловаА гоумно 
сєлит почєла (Лукониця, 1478 А5 III, 17); Што перьво сє- 
го... продали бьіли есмо вси корчмьі Вьруцькіе... Суцько- 
му Марьку на три годи... а рокь бьіло ему почати корчмьі 
варити на Божье Нароженье (Радомль, 1487 РИБ 227); 
а сказившьі запись самь же почаль еси Совь свьтчити на 
третюю часть, ажь бьі бьіла... ему записана (Вільна, 1495 
РИБ 620); у іуі шоуі Іисіе баїеу Ьгапусіи гач^еіу росгаїу 
шпі ро\^їба1у ^ рапа тагко^а гетіи (Тришин, 1500 
ДПЖН). 

2. (чим, за що) (зробити що на самому початку) почати 
(що, від чого, з чого) (3): кто почнє(т) свадою или тєжєю... 
тоть заплатить завіску ті(х) н роубли чистого срєбра (Су¬ 
чава, 1415 Сові. І, 116); а кто о(т) ни(х) почнє(т) за то(т) 
хотарь бу(д) которою лихотою или свадою бу(д) коли то(т) 
заплати(т) завАзку сто золотьі(х) оухоскьі(х) (!) (Сучава, 
1423 БІР«А» 447). 

3. (без додатка) (виступити з якоюсь метою) почати (що) 
(2): пакли би романь почА(л) и жаловаль прєдкимь 
($іс.— Прим, вид.) того нАтства... тогдьі мьі имаєва того 
исного романа опАть поставити (Берестя, 1400 Сові. II, 
618); и тако(ж) завізкоу поставліє(м)... мє(ж) ними пА(т) 
дєсА(т) гривє(н) срєбра, кто о(т) ни(х) почнє(т) иначє„. 
то(т) заплати(т) завізкоу ви(ш)писанноую (Сучава, 1452 
Сові. II, 422). 

4. (робити що) (увійти у початковий етап якогось ста- 
ну) почати (1): гапіигЬу рето зеЬо росгаїі іезто зІусЬаіі 
ОЗОІ л^азг іебеі і Ьо^огуі йеу о іот регешігуі, вгїо зо 
піагіет згшіігукЬауІош (Липнишки, 1433 ЗНТІ1І ЬХХУІ, 

140). 
5. (у формі дієприслівника) (що, чим, от чого, из чого, 

от де, де, от коли) (виражає початковий пункт розгортан¬ 
ня дії) почавши (від чого, з чого) (69): я Любарть Кгеде- 
миновичь... записаль єсми и даль село своє Рожьісче... 
зь ловьі... почонь оть Песчаньки бродку (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2); а тьш старци... оу казали староую гра¬ 
ницю... почєнши о(т) малого криховца (Зудечів, 1430 Р 
116); А коу томоу придаль єсми... землю пашноую... по¬ 

чєнши о(т) стго озера (Перевали, 1440 Р 142); а обрубь 
земленьїй тому именицу... от именя моєго Хренникь, почеп 
нижей синожати Хренницкое луки (Хрінники, 1472 
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АрхЮЗР 8/111, 3); а хотарь томоу... сєлоу да є(ст) почє(н)- 
ши о(т) лоуковице (Сучава, 1488 ДГСПМ); у теги загпу 
ІЄ5ГПО рготегу зеЬе роїогуїу у корсу газураіу росгопагу осі 
іоіеу ... сіогоку (Тришин, 1500 ДПЖП). 

6. ( у знач, допоміжного дієслова в складі форм майбут¬ 
нього часу) почати, бути (1): а кто коли по(ч)нєть оучинити, 
тою имаємь яви Аго казнити и оустановити того (Серет, 1445 
Сові. 11,729). 
ФОРМИ: інф. почати 3(1487 РИБ 227, 228; 1489 АКВ)\ 

почати 1 (1489 АКВ): перф. 2 ос. одн. ч. почаль еси (1495 
РИБ 620); <3 ос. одн. ч. почаль, почал, поча(л) 3 (1422 Р 
97; 1478 АЗ III, 17; 1495 ВМЗД)\ почл(л) 1 (1400 Сові. II, 
618); ж. помела (1478 АЗ III, 17); 1 ос. мн. смо... почали З 
(1492 ВИ І, 510; 1494 ВО II, 35; 1500 ЗО 7); єсмо... почали 
2 (1491 ВО І, 473; 1495 ВО II, 64); росгаїі іезшо 1 (1433 
ЗНТШ ЬХХУІ. 1401: есми почали 1 11388 ЗЬ 6781: почали 
1 (1491 АЗ І, 94); 3 ос. мн. росгаїі, почали 2 (1388 1РЕ 
104; 1392—1393 РФВ 170); росгаіу і (1500 ДПЖН); пперф. 
3 ос. одн. ч. бьі(л) поча(л) (1449 Сові. II, 386); майб. З ос. 
одн. почнє(т) 4 (1415 Сові. І, 116; 1418 Сові. І, 127; 1423 
£>/Я«А» 447; 1452 Сові. II, 422); по(ч)нєть 1 (1445 Сові. 
її, 729); інф. пас. почати бьіти (1447—1492 ЛКБВ)\ діє- 
присл. перед, почєнши, почьнши, почє(н)ши, почьнши 46 
(1409 Сові. І, 64; 1420 Сові. І, 135; 1428 Со5/. І, 209; 1430 
Р 116; 1440 Р 142; 1456 Сові. II, 582; 1460 ВО II, 273; 
1475 ВО І, 206; 1488 АЗ І, 242; 1500 ЗО 7 і т. ін.); 
почєншє, почєньшє, почє(н)шє 9 (1415 Сові. І, 121; 1425 
Сові. І, 168; 1437 Сові. І, 515; 1438 ОВАс 27; 1447 Сові. II, 
281; 1456 Сові. II, 582; 1473 ВО І, 183; 1479 ВО І, 221; 1488 
Сові. 3. 127); почавши 2 (1389 РЕА І, 26; 1414 Сові. І, 
111); почонши, росгопхгу 3 (1488 АЗ І, 242; 1492 АЗ III, 
23; 1500 ДПЖН)\ почоньшн 1 (1498 ВО II, 412); починше 
1 (1491 ВО І, 472); починши 1 (1491 ВО І, 473); по(ч)ншє 
І (1470 п//?«Д» 522); почонь 4 (1322 АрхЮЗР 1/УЇ, 2; 
1484 ДМ)\ почєн, почєнь 2 (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1487 
ВОРСР 178); І починьшїи 1 (1458 МІН. Оос. 121). 
Див. ще *ВЬЧАТИ, *НАЧАТИ, *ПОЧАТИСА, ПОЧИ¬ 

НАТИ, ^ПОЧИНАТИ СЯ, *ОУЧАТИ. 
♦ПОЧАТИ СА дієсл. док. (2) (появитися, виникнути) 

початися: То есмо писали докул сА поветрее не почало 
(б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. с. сл\... почало 1 (1497—1498 

АЛРГ 79); почалось 1 (1497—1498 АЛРГ 79). 
Див. ще *ВЬЧАТИ, *НАЧАТИ, ПОЧАТИ, ПОЧИНА¬ 

ТИ, * ПОЧИНАТИ СЯ, *ОУЧ АТИ. 
ПОЧАТОК ч. (4) 1. (вихідна точка) початок (2): Вь имА 

отца и сьіна... штож єст добрьі початок и конєць коу каж- 
домоу и справєдливомоу пожиткоу оусікои доуши христїАн- 
скои (Сучава, 1468 ВО II, 300); то є(ст) личба до той книьі 
(!) ка(к) имаю(т) тєтра(д) бити о(т) початкоу азь до конца 
(Краків, 1491 МВ). 

2. (ініціатива) почин (2): хто кого ранїть зь єго поча(т)- 
коу (XV ст. ВС 6 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. початок (1468 ВО II, 300); род. одн. 

початкоу, початькоу, поча(т)коу (XV ст. ВС 6 зв., 18 зв.; 
1491 МВ). 
ПОЧАТЬІ див. ПОЧАТИ. 
♦ПОЧАТЬІЙ прикм. (2) (з якого вже було взято частину) 

початий: А оть крамних річей, што соуть розмаитьі річи 
почєнши полотно, бархатні, початое соукно, ножи... абьі 
платили, о у сєрєті, мито от гривни, три гроши (Сучава, 
1456 Сові. II, 788); а от крамних річей... почєнши полотно 
литовскоє... и от бархатоу, и от початого соукна ... щоби 
платили... мьіто (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. с. початое (1456 Сові. II, 788); род. 

одн. с. початого (1460 ВО II, 273). 
ПОЧЄСНЇИ прикм. (9) (стп. росгезпу) (який відзначає¬ 

ться високими моральними якостями) чесний, достойний: 
мьі алєксандрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє тоть 
истиньі(и) и почєсньі(и) и нашь вірньї бомри(н), пань 

михаиль логофєть... намь служи(т) (Сучава, 1453 Сові. 
II, 471—472); ачь го(д) минє(т) а хочє(т) тоую рє(ч) обно- 
ви(т) тогдьі имєє(т) добрими почасними (!) лю(д)ми досвє(т)- 
чить нжє справедливе тоую рє(ч) вєде(т) (XV ст. ВС 18—18 
зв.); мьі Стєфан воєвода... чинимь знаменито... ожє... да¬ 
ли (в ориг. дами.— Прим, вид.) есми сєс наш листь почєс- 
номоу болірииоу паноу Михоулоу логофєтоу (Дольний 
Торг, 1470 ВО II, 309). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. почєсньі(и) 1 (1453 Сові. II, 471); 

почесній 1 (1467 ВО І. 1221: дав. одн. ч. почєсномоу. по- 
чьсномоу (1457 ВО І, 5; 1460 ВО II, 269; 1468 ВО ї, 128; 
1470 ВО II, 309); ор. мн. почесними 1 (1457 ВО II, 257); 
почесними 1 (1460 ВО II, 270); ! почасньїми 1 (XV ст. 
ВС 18 зв.). 
Див. ще *ПОЧЬТЄНЬІИ. 
*ПОЧЄСТЇЄ с. (1) (исл. почьстиє, почєстиє) почесть: 

тогди они па(к) с поч(с)тїє(м) и добротою на(с)... о(т)про- 
вадили (Сучава, 1457 Сові. II, 811). 
ФОРМИ: ор. одн. поч(с)тїє(м) (1457 Сові. II, 811). 
Див. ще *ПОЧЄСГЬНОСТЬ. 
*ПОЧЄСТЬНОСТЬ ж. (1) шанобливість: вь всєи по¬ 

кори и почєсгьнос(т)и оучинили є(с)ми кь сєи слоужбі... 
кролєви... голдь...ховати (Львів, 1436 Сові. II, 698). 
ФОРМИ: місц. одн. вь почєстьнос(т)и (1436 Сові. II, 698). 
Див. ще *ПОЧЄСТЇЄ. 
♦ПОЧЄТЄННЬІИ див. *ПОЧЬТЄНЬІИ. 
*ПОЧИВШИИ дієприкм. (1) померлий, покійний: 

мьі їо алєксандрь воєводи (!)... знаємо чинимь... оже 
тоть... боліринь нашь... слоужиль пріж(д)є почившимь 
родитєлємь нашимь... вєрною слоужбою (б. м. н., 1400 
С05/. І, 36). 
ФОРМИ: дав. мн. почившимь (1400 Со5^. І, 36). 
Див. ще СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
ПОЧИНАТИ дієсл. недок. (7) 1. (що) (приступати до 

якоїсь дії) починати (2): И такожь без віданиА... коро- 
лА... ничого нє имаємь починати, ани валчити, ни на одноу 
стороноу (Сучава, 1468 ВО 11,302); А також ни с ким нє има- 
ємо ни жаднои валки починати (Коломия, 1485 ВО II, 372). 

2. (о що, проти кого, на кого) виступати (проти кого, 
проти чого) (4): а поєдналисА на віки, оже вольчкови нє 
починати о діль николи (Вишня, 1393 Р 52); а пакь ли бьі 
нашь г(с)подарь ньінішнии и потомь будушчии што бьі 
мислили, а любо хотіли починати противь г(с)подарА 
кролА... тогдьі мьі имамьі нашихь г(с)подарии о(т) того 
внимати (Сучава, 1395 Сові. II, 613); Ажє що коли... кто 
от их плімєнє имоут починати на пана Игната... тАжєю 

или свадою... да заплатит... завіска И роу(бли срєбра) 
(б. м. н., 1440 ОВАс 32). 

3. (брати початок) починатися (1): и колбі есмо проеха- 
льі черезь лісь... где нась пань Карпь припроводьіль, ука¬ 
зуючи одьколя грунть его починаеть, ажь тамь есмо... 
застали боярь Хмєльницкихь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: інф. починати 4 (1393 Р 52; 1395 Сові. II, 613; 

1468 ВО II, 302; 1485 ВО II, 372); почина(т) 1 (1402 Сові. 
II, 623); теп. З ос. одн. починаеть (1430 ГВКЛ 7); майб. 
З ос. мн. имоут починати (1440 ОВАс 32). 
Див. ще *ВГЬЧАТИ, * НАЧАТИ, ПОЧАТИ, ^ПОЧАТИ 

СА, * ПОЧИНАТИ СЯ, *ОУЧАТИ. 
♦ПОЧИНАТИ СЯ дієсл. недок. (2) (брати початок) 

починатися: оть долини Лоточной до Крнници, гді ся 
починаеть ричка Ольшанка, тамже копцовь усипати ес¬ 
мо велильї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); хотар... о(т) доу- 
ба... оу броудоу (в ориг. проудоу.— Прим, ред.) бьі(с)- 
трьїци тако(ж)дє синожатїи(х) что сі почїнає(т) о(т) оустїє 
сьрата (Корочин Камінь, 1458 МІН. Оос. 122). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. ся починаеть 1 (1430 ГВКЛ 8); 

сі почїнає(т) 1 (1458 МІН. Оос. 122). 
Див. ще *ВЬЧАТИ, * НАЧАТИ, ПОЧАТИ, * ПОЧАТИ 

СА, ПОЧИНАТИ, *ОУЧАТИ. 
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* ПОЧИНИТИ дієсл. док. (3) О шкоди починити 
див. ШКОДА 1. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. почини(л) (1495 ПЛПС); 

З ос. мн. почїнилї, починнлн (XV ст. ВС 28 зв.; 1496 
ОКИВ). 
Див. ще *ПОЧИНИТИ СЯ, ОУЧИНИТИ З, *ОУЧИНИ- 

ТИ СА, ЧИНИТИ 1. 
* ПОЧИНИТИ СЯ дієсл. док. (1) (пас.) поробитися, вчи¬ 

нитися: а нами и землямь нашимь опосле того большьіе 
ся шкодьі починили и теперь дЬются (б. м. н., 1496 ОДИВ). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. ся... почннили (1496 ОКИВ). 
Див. ще *ПОЧИНИТИ, ОУЧИНИТИ З, *ОУЧИНИТИ 

СА, ЧИНИТИ 1. 
ПОЧОМОУ присл. (4) (відносний, приєднує підрядні 

додаткові речення) почому, почім, звідки (3): Мн питали 
по чомоу вн свєдоми, штобьі то бьіло пани Василєвоє 
Копачєвича... Ми питали почомоу то знат, што ново? 
(Лукониця, 1478 Л5 III, 17); 

(з модальною часткою бьі, яка надає відтінку сумніву 
в доцільності дії) чого б (1): И ми питали пани Михайловое, 
почомоубн она оу поуїдоу за рєкоу оуєждчала, сєножати 
косила (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 

*ПОЧТЄННЬ!Й див. *ПОЧЬТЄНЬІИ. 
•ПОЧТЄНЬІИ див. *ПОЧЬТЄНЬІИ. 
*ПОЧТИВОСТЬ ж. (2) (стч. росзііуозі, стп. росг- 

■сі\У05с) шана, честь(І): и ми и(х) ласкове принАли и поч- 
тивость и(м) вдЬлали (б. м. н., 1495 ПЛПС)\ 

в ь почьстивости ховати (кого) (1) ста¬ 
витися з пошаною (до кого), виявляти шану (до кого): 
А о дочку твою и о внука твоєго, твои посли твоей милости 
шнрєй поведають вь каковой почьстивости ихь ховаеть 
(б. м. н., 1498 ВВ II, 414). 
ФОРМИ: знах. одн. почтивость (1495 ПЛИС); місц. одн. 

вь почьстивости (1498 ВВ II, 414). 
*ПОЧОУИКОВО с. (1) (назва села у Київській землі) 

Почуйки: Село Почоу(и)ково а в томь сєлє дєсеть слоугь 
на во(и)ноу хоживали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: наз. одн. Почоу(и)ково (бл. 1471 ЛКЗ). 
РОС2НТНУ ч. (І) (особова назва): А па іо зшсісгу рап 

Місйаі Вик^гаЬіа Наїісгку... СЬосІог РосгиіЬу Сйтіеі, 
СиЬко (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. Росгийіу (1413 СА 48). 
*ПОЧЬСНЬІИ див. ПОЧЄСНЇИ. 
*ПОЧЬСТИВОСТЬдцв. *почтивость. 
*ПОЧЬТЄНЬІИ прикм. (5) гідний, достойний, чесний: 

л на болшее потврьжєниє... томоу вьсемоу... веліли єсми 
нашємоу вЬрномоу н почтєнномоу бол'Ьриноу паноу симА 
лого^єтоу писати и прї'в'Ьсити нашоу пєча(т) (Нямц, 1443 
Сові. II, 121); мл(с)тїю бжїєю мн пєтрь воєвода... чини(м) 
знаменито ис сЬмь листомь наши(м)... ожє тоть истиннн(и) 
нашь в'Ьрнн(и) и почєтеннн(и) болЬринь пань михаиль... 
служить намь право и вЬрно (Сучава, 1455 Созі. II, 539— 
540); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
глєитоуємь сим... глєитом наших вирньїх и почтеньіх боАрь 
(Сучава, 1468 ВВ її, 305). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. по(ч)тєннн 1 (1448 Созі. II, 313); 

почєтєнии(и) 1 (1455 Созі. II, 540); дав. одн. ч. почтєнномоу 
1 (1443 Созі. II, 121); почьтєно(м) І (1458 /VI іп. В ос. і 23); 
знах. мн. ч. почтєннх (1468 ВВ II, 305). 
Див. ще ПОЧЄСНЇИ. 
Пор. *ПРЄПОЧТЄНЬІИ. 
*ПОЧАПОДЬ ч. (1) (назва маєтку у Київській землі): 

мн кнгиньі (так.— Прим, вид.) олєска(н)доваА (!) наста¬ 
ли киє(в)скаА... с нашими д^(т)ми... придали єсмо оу 

до(м) Стня тр(о)ци... дв-Ь волости наши(х) пєрєдо(л) а по- 
чАпо(д) (Київ, 1459 Р 174). 
ФОРМИ: знах. одн. почлпо(д) (1459 Р 174), 
•ПОШИТЬІИ дієприкм. (1) покритий тканиною: А губка 

даль шюбу свою куничюю дорогимь сукномь брунатьньїмь 

пошита за є гривень пани хоньци (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. зам. знах. пошита (1378 Р 26). 
*ПОЦІЛИНА ж. (12) податок грішми або натурою: а 

идє(т) с нє(г) колода мєдоу и сь всєми пошлинами з бобри 
и с куницами и с полю(д)ємь (Київ, 1427 Р 108); ми вели¬ 

кий кнзь швитригаило... чинимь знаменито... иже... запи- 
суемь пану чуси им'Ьнья... со всими входи и приходи... з 
мьітьі и со всими пошлинами (Луцьк, 1434 Р 128); Мьі 
Александро Володимеровичь пожаловали есмо (н)а то(го) 
слугу Ларивона Вела(в)ского: не надобе ему нам... попла- 
товь платити и иньїх никоторихь пошлин в Чорнобили 
не велели (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7); и сь тое земли борт- 
ное маеть онь дань давати Светому Михайлу по давьно- 
му — и со всими ихь службами, и сь пошлинами, и сь по- 
сощиною, и з мерою ржаною и овсяною, што кь двору на¬ 
шому, кь Глушици ціло (Вільна, 1499 РИБ 777); А кого 
коли они за себе людей прьізовуть и наново за собою по¬ 
садять, ино нашимь... урадникомь не надобе... никоторьіхь 
пошлинь намь на тьіхь людехь не брати (Мстиславль, 
1500 АСД II, №3). 
ФОРМИ: оод. мн. пошлннь, пошлин, пошлиОО П450 

ЗНТШ XI, 7; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 1484 ЯМ; 1499 РИБ 
777; 1500 АСД II, № 3); знах. мн. пошлини (1499 РИБ 
777); ор. мн. пошлинами (1427 Р 108; 1434 Р 128; 1459 Р 
174; 1499 РИБ 777); місц. мн. о пошлинахь (п. 1444 
АкЮЗР І, 17). 

*П0гЕЗДЬНИСТВ0 с, (1) повинність перевозити про¬ 
дукти княжого господарства і давати підводи для переве¬ 
зення княжих урядників: а вживаючи того дворища нє 
надоСЬ ни воина ни АловицЬ платити а н (1) по^здьниства 
ни грамоти носити (Казимир, п. 1349 Р 4). 
ФОРМИ: род. одн. поьздьннства (п. ІЗ .9 Р 4). 
* ГНУ* Х АТИ див. ПОЄХАТИ. 
ПОЯНА1 див. ПОАНА1. 
ПОЯНА2 див. ПОАНА3. 
*ПОЯНИНЬ прикм. (2): ми Стєфан воєвод... чиним 

знаменито... ожє... бол'Ьрє Мьлинь и Виша... отстоупили... 
синовцєм Поянином, села (Сучава, 1458 В В І, 20). 
ФОРМИ: дав. мн. Поянином (1458 ВВ І, 20); знах. мн. 

с. поянина (1458 ВВ І, 20). 
Пор. ПОАНА3. 
ПОЯТИ дієсл. док. (1) (цсл. по А ти) О жону пояти 

(1) див. ЖЄНА. 
ФОРМИ: інф. пояти (1438 Р 141). 
Див. ще ПОНАТИ. 
ПОАНА1 ж. (9) (молд. поянз) поляна (8): Тємжє... дали 

ємоу... села єго... и пояна от потока гдє црьковь єст (Су¬ 
чава, 1458 ВВ ї, 19); а хотар томоу село, на им"Ь шєрбанов- 
ци, о(т) поянь о(т) л^сов рог (Сучава, 1492 Созі. 3. 162); 
Пояна Брумарева (1) (назва поляни у Мол¬ 

давському князівстві): И оучинили есмо вь зад(оу)шїе... 
и дали... есми... монастирю... Пояна Брумарева (Сучава, 
1473 ШКН 164). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. до пояна і (1473 В В І, 184); 

зам. знах. дали... пояна, по^на 6 (1458 ВВ І, 19; 1468 ВВ 
І, 130; 1473 ВВ І, 183; ШКН 164); знах. одн. полноу 
(1462 Созі. В. ї І); род. мн. поянь (1492 Созі. 5. 162). 
Див. це * ПОЄНА, ПОЄНИЦА, ПОЛИНА1, *ПОЛ1їНЇЦА. 
ПОАНА2 ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тАмжє ми... дали єсми єм(оу)... єдно село на имА поАна 
(б. м. н., 1400 Созі: і, 36). 
ФОРМИ: наз. одн. полна (1400 Созі. І, 36). 
Див. ще ііОлтїНА2. 
ПОАНА3 ч. (2) (особова назва): варе коли би оусталь 

поАна ста(н)... или бу(д) кто о(т) єго плємєнє на пана Ми¬ 

хайла логофє(та)... то(т) заплати(т)... завЬзкоу, £ роубли 
сєрєбра лито(г) (Сучава, 1448 Соз/. II, 362); ми Стєфан 
воєвод... чиним знамєнїто... ожє... бол'Ьрє Мьлинь и Ви- 
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ша... отстоупили... НЬгоулови и Татоулови... села що 
имь дал и лишнл оу(и)ко их Пояна Стан (Сучава, 1458 ВБ 
1,20). 
ФОРМИ: наз. одн. полна, Пояна (1448 Сові, II, 362; 

1458 ВО І, 20). 
Див. ще ПОЛ'БНА4. 
*ПОАСЬ ч. (2) пояс: А огь крамних рЬчєи, што соуть 

розмаитн рЬчи почєнши полотно... ножи, ногавици, косьі. 
поАсьі и иньї дробньї рЬчи... от того от оусєго абьі платили, 
оу сєрєгЬ, мьіто (Сучава, 1456 Сові. II, 788); Почєнши гдє 
єсть головноє мьіто... от серпи... поАси покочини, 
циквьі(І).. а от того от оусєго щоби платили оу Сєрєти мьі- 
то (Сучава, 1460 ВИ II, 273). 
ФОРМИ: наз. мн. полем 1 (1456 Сові. II, 788); зам. род. 

от поаси 1 (1460 БІ) II, 273). 
! ПРА1 (ПРАВД'б) (1): которьі(и) себе менїть не по 

ппа(!) (XV ст. ВС 22 зв,). 
Див. ПРАВДА 1. 
! ПРА2 (ПРАВО) (1): мьі стєфа(н) воєвода.,, чинимь 

знаменито... ожє то(т) исти(н)ньш на(ш) вЬрньї слоуга... 
служи(л) на(м) пра (!) и вЬрно (Сучава, 1472 528). 
Див. ПРАВО2. 
! ПРААОТНЇНА див. *ПРАОТНЇНА. 
! ПРАВЖЄ (ПРАВІЄ) див. *ПРАВ1їЄ. 
ПРАВДА ж. (43) ї. (істина) правда (12): ПорозоумЬти 

можете в той мір є какь много правдьі тьіи то мистровьі 
листьі в собЬ мЬли (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКВВ); 
и гєргє сА тоу(т) не запрЬль, рє(к) прЬ(д)'на(с): правда, 
єсьі да(л) оу мои(х) роу(к) твои злати, на подєржанїє (Су¬ 
чава, 1449 Сові. II, 385); И князь Костянтинь перед нами 
рекь: правда єсть, служать вь мене бояре Смоленскіе... 
доброволио зь сукни безь имЬней (Вільна, 1495 АЛМ 83); 
и Бовбляне рекли вси: «правда ест, тьіе грани сам княз 
великий Швитригайло... своєю рукою... зарубал» (Воло¬ 
димир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); 
бога и правду знаючи (1) див. БОГЬ1. 
2. справедливість (4): ино мн оузрівши и(х) жало(ст) 

и просА(ч) пра(в)ду о(т) на(с), а мьі оучинили єсми имь 
правую пра(в)ду ис нашими паньї (Сучава, 1457 Сові. II, 
809); и тєпєрь просимо такожь оть твоєє милости, и абн 
єси намь потвєрьдиль присягою твоя мил ость, абнхмо 
могли вєровати, ажє єси намь со веєю правьдою твоя ми- 
лость (б. м. н., 1496 ВО II, 402); по правді (1) спра¬ 
ведливо, слушно: Мартинь жалова(л) на микоулоу н(ж) 
ємоу вьінА(л) ис калитьі осмь копь гро(ш) и квальто(м)ь 
на (до)броволнои дорозЬ оу торговоую днин(оу) мїкоула 
о(т)повЬда(л) и(ж) бьі нє по правдЬ на нє(г) жалова(л) 
(XV ст. ВС 31 зв.— 32). 

3. праведність, чесність (1): тЬм мн видивши правдоу и 
слоужбоу вЬрноую нашєго вірного слоуги... вратили єсми 
єго отчиноу (Сучава, 1436 Сові. І, 455); по правдЬ 
(1), сь правьдою (1) щиросердо, чесно: а кто би 
о(т) на(с) по правдЬ нє слоужи(л) нлїашю воєводє, а того 
имєть король господарь, казнїти (Сучава, 1435 Сові. II, 
689); а онь слоужиль и слоужить господароу своємоу, вє- 
ликомоу королю, сь правьдою, и хочєть ємоу слоужить 
Ако господарєви своєму (б. м. н., 1481 ВИ II, 364); вЬ- 
рою и правдою (4), (со) правдою и в Ь - 
рою (2) див. В'БРА. 

4. присяга (4): а Ако ко(л) тако(ж) ислюбили бьі(л) єсмо 
кнА(з) дмитрию московьско(м) и правду дали оужь Ьдє(м) 
и хочє(м) сА порожни оучинити тоЬ прав(д)ьі про(т) аби 
коро(л) бьі(л) бзпєчнЬшии (так.— Прим. вид.) оу нашєи 
службЬ и оу правдЬ (Молодечно, 1388 Р 43); знаменитосте 
чинимн... ижє мн романь воєвода... слубили єсми и слу- 
буємь вЬрнє бнти... королеви... на єго оусЬ нєприАтєлЬ 
помагати, ни одного нє воимуючи (!) подлуг чти и наше 
правди (Сучава, 1393 Сові. II, 607); 
правдоу оуказати (1) присягнути: и тоуть 

пере(д) и(х) мл(с)тїю єсмо слюбили и правдоу свою оу ка¬ 

зали мн и с нашими панн... абнхомь... до нашєи смєрти 
господарєви нашєму казимирови... служили... вЬрно и 
чесно и справє(д)ливо (Хотин, 1455 Сов/. II, 774); дати 
правду (1), правду дати (1) див. ДАТИ. 

5. договір, умови договору (3): а што той грамотЬ писа¬ 
но тую жь правду литовьскьімь кнАзємь держати (б. м. н., 
1352 Р 6—7); коли еюю правьдоу сАкь промєжи собою 
вчинимь потомь оть сєго часоу межи тебе и нами лєшєє (!) 
доброти нного дєла нє будеть (б. м. н., 1484 ДМ). 

6. судове рішення (1): и заЬхали имь по ихь правом 
правдЬ и осталн сА облазничєвє при томь дворищи пнеко- 
вича што на гугни (Зудечів, 1411 Р 79); 
оучинити (красную, правую) правдоу 

(божїю, святую) (5) дав. ОУЧИНИТИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. правда (1449 Сові. II, 385; 1491 АЗ 

I, 94; 1495 АЛМ 83; ВМБС; XV ст. ВС 19 зв., 20; 1498 
А.рхЮЗР 8ІІУ, 119); род. одн. правди, прав{д)ьі (1388 Р 
43; 1393 Сові. II, 607; XV ст. ВС 20; 1447—1492 ЛКВВ); 
дав. одн. правдЬ 4 (1411 Р 79; XV ст. ВС 7, 32; 1435 Сові. 
II, 689); ! пра 1 (XV ст. ВС 22 зв.); знах. одн. правдоу, 
правду, правьдоу, прав(д)у, пра(в)ду (1352 Р 6; 1386 Р 
ЗО; 1388 Р 43; 1404 Р 70; 1434 Сові. II, 675; 1436 Сові. І, 
455; 1455 Сові. II, 774; 1457 Сові. II, 809, 811; 1484 ДМ 
і т. ін.); ор. одн. правдою, правьдою, прав(д)ою (1393 
Сові. II, 607; 1411 Сові. II, 637; 1448 Сові. II, 300; 1473 
ЗНТШУУ 3; 1481 ВО II, 364; 1496 ВО II, 402; 1499 ВО II, 
442); місц. одн. оу правдь (1388 Р 43). 

*ПРАВДИВЬЇИ прикм. (3) 1. справедливий, слушний, 
правильний (1): Пєтрь жалова(л) на соу(д)ю и(ж) нєиспра- 
вєдливє єго соудиль а тамь на соудЬ єго нє нагониль мн 
такн осоужєни (!) нє нагонєньї сказоуємь мн правдиве а 
пєтра сказоуємн оу вина которая(ж) пїсана о соу(д)яхь 
(XV ст. ВС 23). 

2. (який має законну силу) дійсний, правомочний (2): 
иио якоубово свїдо(ч)ство є(ст) правдиво (XV ст. ВС 20 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. с. правдиво (XV ст. ВС 20 зв.; СД 42 

зв.); знах. одн. с. правдиве (XV ст. ВС 23). 
*ПРАВЄДЛИВЬІИ прикм. (1) (який має підставу) 

справедливий: А коли(ж) оу жалоба(х) оу правєдлива(г) 
соу(д) нє иєть (!) гнєвь имЬсца имєєть анї зазрасть помьстн 
ани тє(ж) боязнь о правдоу имєєть соу(д) како во(г) (!) 

имєти в роуцє а ба прє(д) оочима (!) (XV ст. ВС 
33 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. ч. правєдлива(г) (XV ст. ВС 33 зв.). 
ПРАВЄДНЬІИ прикм. (3) справедливий, праведний (1): 

А кто о(т)имєть о(т) цркви стго никольї судитсА со мною 

пєрєдь бгмь єгда придєть правєдньш судин (б, м. н., бл. 
1350 Р 8); 
книги праведньїє (2) див. КНИГА 2. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. праведний (бл. 1350 Р 8); род. мн. 

праведнн(х) (XV ст. СД 43); місц. мн. вь правєдни(х) 
(XV ст. СД 40). 

*ПРАВИИ див. ПРАВЬІИ2. 
ПРАВИТИ дієсл. недок. і док. (13) 1. недок. і док. (що) го¬ 

ворити, мовити, сказати (2): Фєдько Гаврнловичь маєть 
то правити: Господарь нашь великий князь всказаль кь 
твоєй милости: а коли... зь єго милостью оутвєрьдить ся... 
тогдн твоя милость своихь пословь кь нашомоу господару 
єго милости пошли (Троки, 1494 ВО II, 387); И такь абн 
єстє знали ваша милость, бо ись тнмь вашьімь посломь 
и великого князя московьского посоль до нась прншоль 
и вь посольствє што оть великого князя до нась правиль 
онь на вашу милость сню вину ставляєть (б. м. н., 1499 
ВО II, 447). 

2. недок. засвідчувати правильність документа (6): 
кн(А)г<и)ни вєликаА правила (Луцьк, 1396 АЗ І, 20); 
Прав(иль) мар(шалокь) двор(ньій) (Краків, 1500 АЛМ, 
вип. 2, 59). 
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3. док. (що) здійснити, виконати (1): Тоть члонокь ма¬ 
сть пань Фєдько правити (б, м. н., 1496 БО II, 407); 

недок. і док. (кому, по чому) виконувати (виконати) 
зобов’язання (стосовно до чого) (3): и єстли бьі онь вамь 
по доконьчанию... правиль, и тьі бьі сь нимь взяль мирь 
и вь единацтвє бьіль (б. м. н., 1498 ££> II, 409); А нинє 
большьі того, не вьчаль єси ему правити (б. м. н., 1499 БО 
II, 448). 

4. док. (що на кого) (вимагати) виправити (що від кого) 
(1): а возємши вольї имає(т) на на(с) свои пінАзии прави(т) 
прєдь королємь а мьі противь єм(у) не имаємь ништо 
мо(л)ви(т) (Самбір, 1459—1460 ЗНТЇІІ СІЛІЇ, фотокоп.). 
ФОРМИ: інф, правити 3 (1494 БО II, 387; 1496 БО II, 

407; 1499 БО II, 448); прави(т) 1 (1459—1460 ЗНТШ 
СІ.ІІІ, фотокоп.); перф. З ос. одн. ч. правиль, правил, пра- 
ви(л), прав(иль), пр(авиль) 5 (1427 Р 109; 1494 РИБ 
561; 1495 АЛРГ 55; 1499 БО II, 447; 1500 АЛМ вип. 2, 
59); ск. н. прав. 1 (1496 АЛРГ 71); 3 ос. одн. ж. правила 
(1396 АЗ І, 20); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. єстли бьі (аби).., 
правиль (1498 БО II, 409). 
ПРАВІЙ див. ПРАВЬІИ2. 
*ПРАВНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
ПРАВО1 с. (240) !. (надана законами держави воляі, сво¬ 

бода, змога діяти, здійснювати щось, розпоряджатись 
чимсь) право (18): а брашовіномь кто будє(т), що оузАль 
бєзь и(х) права... що бьі стє имь воротили вьсі, до нити 
(Сучава, 1435 Сові. II, 692); а тьіе земли продаль есми со 
всіми ужитки... ни одного права собі, ани своимь послі т- 
комь у тьіхь земляхь не заховьівая (Вільна, 1451 АкЮЗР 

II, 106); присьілаль да (!) на(с) Бгомолєдь нашь архима(н)- 
дри(т) Пєчє(р)скїи с Кїєва... жалоуючися на митрополита 
кїєвского... што(ж) и(м) насилїє чини(т) и права имь дав- 
ньіє и (з)вєчистьіє ламати хощє(т) (б. м. н., 1481 ГПМ)\ 
а блдє(т) ли хто иньшии мєни(л)сА право имє(т) кь той 
очинє имєє(т) прїити прє(д) соу(д)єю а оуказа(т) своє пра¬ 
во (XV ст. БС 22 зв.); Тоє вьсе вьішєписанноє мьі... Стєфан 
воєвода... на наше право и на нашю віроу христїянскоую, 
слюбоуєм посполоу и сь сьіном нашим Богданом воєво¬ 
дою... наиясніишомоу Яноу Олбрахтоу, кралю полско- 
моу... модне и нєпороушєнне... имаємо дрьжати и напол- 
нити (Гирлов, 1499 БО II, 425); 
правомочність (29): а кого коли нсьпрАчють людии к со¬ 

бі... тьіі люди даль єсмь имь со всімь правомь (Смотрич, 
1375 Р 20); мьі возрівши на єго верну службу... дали єсмо... 
наше село надієво... и со всімь правомь (Львів, 1399 Р 
59); оуздали и о(т)ступили тоі дідниньї пану колі тако 
Ако сами дьржали и со всімь правомь (Галич, 1409 Р 74); 
а што оузможєть осадити на ті(х) хотарє(х) и тоє да моу 
боудєть сь вьсімь правомь вьішєписанньїмь (Сучава, 
1431 Сові. І, 317); И то есмо дали на вікьі вічньїи н ді- 
тємь и(х)... сь всі(м) право(м) (Луцьк, 1445 Р 148); ино в 
прьівильи о(т)ца нашого стоить, што(ж) даль дя(д)ку єго 
паноу миха(и)лу тоє имєньє любчо... и со всимь правомь 
(Вільна, 1499 БФ); 
вьіповедати с права (2) див. *ВЬІПОВЄДА- 

ТИ; и м а т и право (3) див. ИМАТИ2; лишити 
на п р а в і (2) див. ЛИШИТИ. 

2. (сукупність установлених державою норм і обов'язко¬ 
вих правил) закон, право (56): І іег, ^езіІіЬу сіігезііапіп... 
гико]и кЬ^а1іо^пи]и теї згіо л^сгіпііі, аЬо тлгсіагії, таіеі 
Ьуіі каган росі!иЬ рга^а па82о]е гетіі (Луцьк, 1388 7РБ 
106); а заплативши тую вину, предся сяя моя продажа у 
всякого права маеть бити модна (Володимир, 1440—1492 
АкЮЗР II, 106); а о(т) су(к)на и о (т) пло(т)на и о(т) уси 
торговли имаю(т) мито платити, яко є(ст) права издавна 
(Сучава, 1455 Сові. II, 772); ОуставлАємь право коли (ж) 

нєкоторьі(и) сьі(н) держіть ода здорового и мтрь здоровоу 

наиграєть на сєбі нєкотороую собїноу пєнєзєи и оць и 
ма(т)ка не повїннї за нє(г) платить тьі(х) пєнєзєи (XV ст. 

БС 27—27 зв.); а ви би то имь книгами земьскими оправи¬ 
ли подле обьічая тамошнего права (Краків, 1489 РИБ 
433); 

права жадати (1) доходити (домагатися) свого 
права: а кто своєго должника лицє(м) (познал), а оусхо- 
чє(т) права жадати о своємь долгу, що бьі пошо(л) до бра- 
шова, та що бьі оучинили имь право рА(д)ци брашовстїи 
на єго должника (Сучава, 1435 Сові. II, 692); без права 
(2) незаконно: а вонь не досмотривши моєі вірноі служи- 
бьі (!) и вєліль мА имить бє(з) моєі виньї и бє(з) права 
чєрє(с) намольвоу моихь (нє)приАтюль (Кременець, 1434 
Р 129—130); а вонь нє досмотрівши моі вірьноі служби 
и вєліль мА имити.,. бєзь моі виньї и бєзь права чєрєсь 
намолву моихь нєприАтєлєи (Черняхів, 1435 Р 132); 
и с ( с ь) п р а в а (2) законно: и добьі(л) па(н) шєндрика 
(своими п)ривилиєми, нє имаю(т) оуспоминати тоти прід- 
рєчєньї панове о тьіто (зіс.— Прим, вид.) вьішєписаньї села 
на пана шєндрика... заноу(ж) зьіскал (зіс.— Прим, вид.) 
шєндрика (сь вьс)єго права (о(т) вьішєписанни(х) болірь) 
(Сучава, 1447 Сові. II, 273); И села, имєниа твоя оусі єсми 
тоби воротили, на що имєш поставити привилиА ис права 
(Сучава, 1460 БО II, 270); и с (с) п р а в о м ь (2) закон¬ 
ним порядком, законно: хто коли свои свїньи оу чї(жи)и 
(!) гай на жолоудь оугони(т) а то(т) застанєть чїи лі(с) 
имаєть віпрА одно(г) с правомь забить (XV ст. БС 37 зв.); 
А комоу сам митрополит нє имєт право оучинити, а тот 
имаєт исправом (!) прєднами о оусєм оправити сі (Сучава, 
1466 БО І, 95); ш т о б ьі (кому) право било (1) щоб 
(хто) користувався обороною закону: О закладі(х) алюбо 
о цєзанїю (!) наши(х) оубогьі(х) штобьі имь право бьіло 
(XV ст. БС 11); п р а в ом ь искати (кого) (1) переслі¬ 
дувати законом: Пово(д) вїнова(т) то(г) (!) правомь всєгди 
ищєть (XV ст. БС 25); видати сь права (1) див. 
В ВІДАТИ; держати оу прави (1) див. ДЄРЖАТИ; 
правопорядок (7): илїа воєвода... господарь зємли мо(л)- 

давскои даємь сє(с) ли(ст) г(с)ва ми трьговьцємь о(т) бра¬ 
това яко... право оусє да и(м) є(ст) ка(к) било при нашємь 
родитєли (Сучава, 1437 ОІр № 8); того ра(ди) ми єсми 
смотрили и судили ис нашими боАри и дали єсми ива(н)- 
кови и братіамь єго ка(к) є(ст) право и зако(н) по обьічаю 

аби пошо(л) ива(н) са(м) сь кд присіжници и щоби присіг- 
ну(л) ис ними ажє ива(н) ись своими братїами соу(т) оуну- 
ки ку(п)чичєви (Васлуй, 1474 РГС)\ право поспо¬ 
лито є (1) публічне право: Продал єсми имєнє моє от- 
чизноє Дажєв на вєчност зо всимь на всємь... водлє права 
посполитого (Володимир, 1475 АЗ І, 72); п р а в о стра¬ 
тити (1), стратити право (1) втратити при¬ 
належність до даного феодального правопорядку: по(д)- 

лоугь оуставлєнїя стьіх оцєвь зако(н) єсть томоу право 
страти(т) хто своєго права не поживаєть (XV ст. БС 26); 
право цєсарьскоє (2) (у середньовіччі німецькі 
королі йменувалися цісарями священної Римської імперії. 
Польща уявлялася як скшдова частина німецького цісарст- 
ва) римське право: Знамєнїто намь єсть ис права цєсарь- 

ско(м) (!) и(ж) пожєгьци имають злою смртїю гиноуть (XV 
ст. БС 25 зв.); волоськеє право (1), право 
волос коє (І) див. ВОЛОСКЬІ; зємскоє право 
(3) , (право) з і м ь с к о є (1) див. ЗЄМСКИИ 1; х р и - 
стїАнскоє (к р є с т ь А н с к о є) право (10) 
див. *ХРЄСТИЯНЬСКИИ 1; нємєцькоє (німєц- 
коє) право (4), право нємєпькоє (7) див. 
*Н'£МЄЦКИИ; полекоє право (3), право 
польскоє (1) див. ПОЛСКИИ; рускоє право 
(1) див. РУСКИИ Г, татарскоє право (1) див. 
ТАТАРСКЬІИ; холопскоє (право) (1) див. 
*ХОЛОПСКЬІИ; 

законне підтвердження (1): Нагорка и Шьпица поведили 
передь нами, ижь они тьш земли покупили, и вь книгахь 
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земьскихь тая речь имь оправена, а права ни одного, а ни 
твердостей иньшихь на то не мамьі (Краків, 1489 РИБ 433). 

3. справедливість (1): а кто не оувєрнє(т), а мьі казали 
старостві наши(м) право оучинити тім оубоги(м) (Сучава, 
1457 Сові. II, 810). 

4. (державний орган правосуддя) суд (2): мьі сказоуємь 
ажь которьш соу(д)я ко(г) нєисправєдливо осоуди(т)... 
то(т) имєе(т) на вьшіьшєє право о(т)озвать (XV ст. ВС 33 
зв.); 

(судейська колегія) суд (14): А іезШЬу репегеі пешеї, 
іогісіу га роЛирок, )ако ргалуо па)сіеі:\ та)еі Ьуіі кагал 
(Луцьк, 1388 ІРЬ 105); право такь нашло ажь па(н) иваш- 
ковьі листьі оуморєни на вікьі (Зудечів, 1413 Р 83); а коли 
кого обвинА(т), оу нашеи зємли, оу нарочитомь містци... на 
колочини, и що право изнаидєть, то нехай тєрпи(т) вино- 
ватьі (Ясси, 1445 Сові. II, 729); 

(судовий розгляд, судовий процес) суд (13): а яко сталі 
прє(д) нами... на праві па(н) игна(т) облазницкїи жаловаль 
и положи(л) свои лїстьі гранїчньїи (Зуд°чів. 1421 Р 95); 
а пак ли бьі (є)щє єго не бьіло тогдьі тогдьі (!) коли чоловікь 
то(т) обвинєньш домовь приідє приідє(т) (так.— Прим. 

вид.) тогдьі по єго оуіханьі третин днь право має(т) бьіти 
(Галич, 1435 Р 134); ка(ж)ньі(и) мо(ж)ть имє(т) рє(ч)нїка 
оу пра(в) (XV ст. ВС 12); и мьі листу того вьіслухавшьі и в 
то(м) листу о жа(д)но(м) праве не пишє(т) ажьбьі єго мл(с)ть 
о(т)цовь и(х) судиль (Вільна, 1495 БСДИ); 
присуд (1): Частокро(т) прїгожаєтсА и(ж) нєкоторьіи за... 

заслоугами приходить моцью на сл(д) а сілою права о(т)- 
водАть прото прїказоуємь мьі абьі того далА не бьіло (XV 
ст. ВС 15); 

<^> в право вступити (о що) (1) (стп. рга\уо 
лузЦріс) порушити судову справу (про що): тож имаю в 
право вступити о діл какь єсмо записали сА (Вишнівець, 
1482 АЗ І, 81); в право вступити сА (о що) 
(1) порушити судову справу (про що): тож имаю в право 
вступити сА о діл, какь оу верху виписано (Вишнівець, 
1482 АЗ І, 81); п р а в о дати (кому з ким) (2) учинити 
суд (кому), розсудити (кого з ким): а ми емоу право дали 
с ни(м) (Зудечів, 1413 Р 83); право маєть бьіти 
(кому) (1) хтось має бути притягнутий до судової відпові¬ 
дальності, хтось має бути відданий під суд: а гдє приидє(т) 
за ни(т) до к<о)торого села а которого чоло(вьк)а обвини(т) 
злодіА своєго оу (селі) тогдьі право ему маєт(ь бьгти трє)- 

тии днь по єго оуі(х)а(ньі) (Галич, 1435 Р 134); о у 
право поити (с ким) (1) порушити судову спра¬ 
ву, судитися: а которомоу зємлєнїноу бє(з) запїсЖ повєри(т) 
а оу право с нимь поидє(т) тогдьі имєєть тоть мєщанїнь доб¬ 
рими лю(д)ми на нє(г) досвє(т)чи(т) (XV ст. ВС 18 зв.); 
право чинити (кому) (2), право оучинити 
(кому) (2), оучинити право (2) судити (кого): А 
комоу сам митрополит не имєт право оучинити, а тотимаєт 
исправом (!) прєд намиооусєм оправити сі (Сучава, 1466 
ВИ І, 95); а тє(ж) коли потрєбизно соу(д)я и по(д)судокь 
иміють люді(м) право чиніть (XV ст, СЯ 43); ино нашим 
старо(ст)ам... прав(о) тьш ділом обвідним всим (ч)и<ни)- 
ти (на обі сторони, бєс отволоки) (Сучава, 1499 ВО II, 
443); правомг вадити сА (о що) (1) порушува¬ 
ти судову справу (про що): коли сА хто правомь вади(т) 
о граница(х) (XV ст. СД 42); правомь ити (п ро¬ 
ти в ь кому) (2) порушувати судову справу проти (кого): 
которьш правомь нємєцькимь идє(т) проти (в) комоу (XV ст. 
ВС 7); п р а в о м оупомїнати (1) порушувати су¬ 
дову справу: а коли(ж) шєсть леть не габаєть ани право(м) 
оупомїнаєть тогдьі тоє діди(ч)ство стратила (XV ст. ВС 
21): кь праву пр і водити (1) порушувати су¬ 
дову справу: коли хто ко(г) о моужебоиство оба(ди)ть а 
вини головьноє собі добьіваєть а вь три літа кь праву нє 
прїводи(л) а по трєхь лєті(х) на самомь изостає(т) тая вина 
головнаА (XV ст. ВС 33); кь правоу стати (2), 

стати кь правоу (2), стати на праві 
(1) прийти до суду, з’явитися у суд: а боуді(т) хто злостї- 
вє алюбо неправа (!) нєхотАчи кь правоу стати а сьбіжить 
алюбо сьидіть... тогдьі є(г) имінїє... имєєть биті ві(ч)но 
на на(с) оузАто (XV ст. ВС 38 зв.— 39); а нє станє(т) ли 
виноватьш кь правЖ а пово(д) станєть алюбо слЖгЖ пошлєть 
тогди виноватии изостанє(т) винь двєма вольї (XV ст. ВС 
17 зв.); видати во право (1) див. ВЬІДАТИ; 
давати сА оу право (1) див. *ДАВАТИ СА; 
зазвать к ь__п р а в о у (1), зазвать на п р а ■ 
в о (1) див. ЗАЗВАТЬ; звати к правоу (1) див. 
ЗВАТИ 3; мети право (2), право мети (1) 
див. ИМТїТИ; позвать кь правоу (3), кь 
правоу позвать (1) див. ПОЗВАТИ 3; поста¬ 
вити ку праву (1) див. ПОСТАВИТИ; с т о А т и 
о у праве (4) див. СТОЯТИ1; стояти на пра¬ 
ві (1) див. СТОЯТИ1; 
О Дати своє право (2) див. ДАТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. право, ргадуо 26 (1388 2РЬ 105; 1413 

Р 83; 1421 Р 95; 1428 Р 111; 1430 Р 116; 1435 Р 134; 1448 
Сові. II, 741; 1458 ВИ II, 261; XV сг. ВС 10 зв., 11; 1474 
РГС і т. ін.); ! прово 1 (1448 Сові. II, 741); ! прево 1 (1455 
Сові. II, 772); ! права 1 (1455 Соз/. II, 772); род. одн. права, 
рга\уа, пра(в) (1388 ІРЬ 106; 1400 Сові. II, 619; 1418 Р 89; 
1424 Р 100; 1435 Р 132; 1440—1492 АкЮЗР II, 106; 1456 
Сові. II, 791; 1475 ВИ І, 72; 1489 РИБ 433; 1498 АЛМ 169 
і т. ін.); дав. одн. правоу, праву, правЖ (1445 Сові. II, 729; 
XV ст. ВС 13 зв., 15, 15 зв., 16, 16 зв., 17 зв., 18, 22 зв., 
25, 33, 38 зв.; 1489 РИБ 433); знах. одн. право (1377 Р 
24; 1413 Р 83; 1434 Р 130; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 
275; 1481 ВО II, 365; 1492 АЗ III, 23; XV ст. ВС 26; 1499 
ВО II, 425, 443 і т. ін.); ор. одн. правомь, правомь, правом, 
право(м) 43 (1375 Р 20; 1392 Сові. І, 7; 1404 Р 70; 1411 Р 
77; 1426 ВАМ 22; 1436 Со5*. І, 444; 1449 Сові. II, 386; 1470 
ВО І, 140; 1492 АЗ III, 23; 1499 ВФ і т. ін.); рга^еш 
1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); місц. одн. оу (в, при, о) праве 
12 (1389 РЕА І, 27; XV ст. ВС 7, 18, 24, 25, 25 зв., 26; 
1495 БСДИ; ВД\ ВМБС; ВМЗД)\ оу (на, во, вь) праві 
10 (1386—1418 Р 35; 1421 Р 95; 1437 Сові. II, 709; 1456 
Сові. II, 788; 1460 ВО II, 272; XV ст. ВС 5 зв., 31 зв., 39; 
СЯ 40 зв.; 1495 АЛМ 83); оу правн 1 (1447 Сові. II, 732); 
у пра(в) 1 (XV ст. ВС 12); наз. мн. права (XV ст. ВС 5 зв., 
10); род. мн. правь, рга\у, пра(в) (1388 2РЕ 105; XV ст. 
ВС 5 зв., 10); знах. мн. права, пра(в) (1388 2РЕ 103; 1389 
РЕА І, 26, 27; 1445 Сові. II, 729; XV ст. ВС 9 зв., 10, 14 
зв., 15, 26; 1481 ГПМ)\ ор. мн. правьі (1445—1452 АрхЮЗР 
8/ГУ, 13; 1451 Р 156, 159; XV ст. ВС 10; 1452 АкЮЗР І, 
21; Р 161); місц. мн. оу правіхь 1 (1386—1418 Р 35); оу 
правє(х) 1 (XV ст. ВС 12 зв.). 
ПРАВО2 прися. (117) правдиво: мьі дмитрии инімь имє- 

нємь корибу(т) кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... ижє 
королеви польскому... голдовали єсмо вірно и право 
(Краків, 1388 Р 40—41); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ож(є) тот истинїи слоуга и боярин наш вірній пан 
Лоума Бпоудоупь слоужил нам ппаво и війно ІГиолов. 
1499 ВО II, 140). 
ПРАВО3 присл. (41) праворуч, направо: а хота(р) тімь 

сєла(м) (в ориг. селала(м).— Прим, вид.) ... да є(ст) ... ди- 
ло(м) до могилоу, а о(т) толі право о(т) гло(д) (Сучава, 
1428 Сові. І, 208); А хотарь Бьлошєщим да єст... горі 
до Аоаша... та право... до серед добровоу (Сучава, 1475 
ВО І, 206); А хотар томоу вьішєписанномоу сєлоу... Мил- 
чинєщїи... да єст почєнши от Томина хотара от новою мо¬ 
гилоу що єст више Вїєзоурїи, от толі право чєрєс поле 
(Гирлов, 1499 ВО II, 148). 
Див. ще *ПРАВОСТЬ (правостїю). 
ПРАВО ВАТИ дієсл. недок. (2) (що) здійснювати, робити: 

Тиж... слюбоуєм томоу паноу Казимироу кролю... чистаа 
правоу віроу ховати... и пожиточности их на всАх мі- 
стАх диати и правовати (Сучава, 1462 ВО II, 284). 
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ФОРМИ: інф. правовати (1462 ВБ II, 284); баж.-ум. сп. 
пас. З ос. одн. с. бьіло бьі... правовано (1462 ВБ її, 284). 

* ПРАВОВАТИ СА дієсл. недок. (2) (о що) правуватися, 
судитися, позиватися (за що): Коли(ж) детї молодий ни(ж) 

двоука(д)цєтї лє(т) изостаноуть по мтри алюбо бє(з) оца 
на(м) (!) сА кривда какаА... оучини(т) прїидоуть в розоумь 
и в лєта своя могоуть сА правова(т) о сво(и) кри(в)дьі (XV 
ст. ВС 26 зв,). 
ФОРМИ: інф. са правова(т) 1 (XV ст. ВС 26 зв.); 

(с) ...правова(т) 1 (XV ст. СЯ 40 зв.). 
*ПРАВОВ*ьРНЬЇИ прикм. (23) 1. сумлінний, чесний 

(12): (А по) нашємь животі кто имєть бьіти господарю оу 
зємли Молдавскои... намь будь кто то имь да непорушать 
нашєго данья... бєзь виньї ихь занужь (єсми имь) дали 
за правовірную ихь службу (Сучава, 1403 338); а по 
нашє(м) животі (кого бь избєрє(т) бьіти) господарь нашєи 
мо(л)давскои зємли (...тогь би) имь нєпоруши(л) нашєго 
даанїа... за(нужє дали єсми) имь, за их правовірну служ¬ 
бу (Сучава, 1453 Созі. II, 468). 

2. правомірний, законний (11): ми алєксандрь воєвода... 
чиньїмь знаменито... ожє тотьі истинньї слоугьі наши... 
тодєрь и пєтрь потврьдили єсмьі правовірноє внслоужє- 
нїє отца и(х) щєфана и дали єсмьі имь оу нашєи зємли три 
села (Сучава, 1426 Созі. І, 182); тАм ($іс.— Прим, вид.) 
мьі видівшє є(г) правою и вірною службою до на(с)... дали 
єсми єму и потврьдили є(г) правовірноє вьіслужєнїє, села, 
на имі... прьтьноши... и прокопіни (Сучава, 1455 Созі. 
II, 540). 
ФОРМИ: род. одн. с. правовірного (1445 Созі. II, 218); 

знах. одн. с. правовірноє (1426 Созі. І, 182; 1429 Созі. 1, 
269, 280; 1434 463; 1436 ВАМ 29; 469; 
Созі. І, 475; 1437 Созі. І, 515; 1443 Созі. II, 179; 1455 
Созі. II, 540); знах. одн. ж. правовірноую, правовірную 
7 (1403 #5 338; 1428 Созі. І, 202; 1435 АСІВ; 1441 БВАс 34, 
38; 1442 Созі. II, 93; 1443 Созі. II, 138); правовірною 2 
(1438 Созі. II, 7; 1443 Созі. II, 149); правовірну 1 (1453 
Созі. II, 468); ! правірною 1 (1438 Созі. II, 8); зам. знах. 
одн. с. правовірною... вьіслужєнїє 1 (1439 Созі. II, 52). 

*! ПРАВОИ (ПРАВО) (2): мьі стєфан воєвода... чиним 
знаменито... ожє тот истинньїи слоуга нашь... слоужил нам 
правои (!) и вірно (б. м. н., 1443 Созі. II, 160). 
' Див. ПРАВО2 

! ПРАВОЛЄНІЯ (ПРИВОЛЄНІЯ) див. *ПРИВОЛ'БНЬЄ. 
*ПРАВОСЛАВНЬІИ прикм. (4) 1. правовірний, пра¬ 

вославний (3): а намь сущимь православньїмь християномь 
Ляхомь и Руси достоить исполняти Божия церкви и ихь 
свещеньниковь, а не обидети (Холм, 1440 АрхЮЗР ІЛЛ, 
5); и ти жє до на(с) приходАть люди далєчє ни могоумь 
нигді сльїщати в(с)рА (!) православнаго только вашоу 
милость (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 

2. ( у знач, іменника) правовірний, православний (1): 
Благословенне Ісидора, митрополита Киевского и всея 
Руси... старостамь Холмьскимь и воеводамь, кто коли ни 
єсть, такь же и заказникомь и всимь православньїмь (Холм, 
1440 АрхЮЗР 1Л/І, 5). 
ФОРМИ: род. одн. ч. православнаго (1484—1486 

ГСПТЗ); знах. одн. ж. православноую (1484—1486 
ГСПТЗ); дав. мн. православньїмь (1440 АрхЮЗР іЛЛ, 5). 

*ПРАВОСТЬ ж. (1) О п Р а в 0 с т ї ю О) праворуч, 
направо: Тім мьі видівшє єго правою вірно (!) (сл)оуж- 
боу до нас... дали и потврьдили єсмьі ємоу... села отнина 
єго на имі: Фаоуриє на Бистрици... а от толі правостїю 
сєл(о) Бьхніни (Сучава, 1468 ВИ І, 125). 
ФОРМИ: ор. одн. правостїю (1468 ВБ І, 125). 
Див. ще ПРАВО3. 
1 ПРАВОЮ1 (ПРАВО) (3): мьі илїа воєвода... чини(м) 

знаменито... ожє то(т) истинньїи слоуга на(ш) марко... 
служи(л) на(м) правою (!) вірно (Васлуй, 1442 Созі. II, 
100—101). 

Див. ПРАВО2. 
І ПРАВОЮ2 (ПРАВО) (2): а от толі на врьх горь пра¬ 

вою (!) міст, гдє оударієт вь оубрьшїя (!) Слатиньї (Сучава, 
1493 ВБ II, 6). 
Див. ПРАВО3. 
ПРАВЬ див. ПРАВЬІИ2. 
*ПРАВЬНЬІИ прикм. (1) юридичний: ка(ж)ньі(и) 

мо(ж)ть имє(т) рє(ч)нїка у пра(в) кажномоу члвкоу надобє 
є(ст) обороньнїє правьноє (XV ст. ВС 12—12 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. с. правьноє (XV ст. ВС 12—12 зв.). 
* ПРАВЬІИ1 прикм. (6)00ТЬ правоє роуки 

а б о о т ь л є в о є (1) від кого б це не було, з чийого б боку 
це не було: А... оть слоугь моихь твоимь оулоусомь коли 
шкода станєть оть правоє роуки або оть лєвоє... а я о томь 
оузьвєдавши... полонь вашь оу нихь огьпємь к ва(м) не 
о(т)шлю... Богь мене побій (б. м. н., 1484 ЯМ); по п р а - 
в о й р у ц е (1), по правой (руце)(1) право¬ 
руч, з правого боку: у того гостьінца кгрунть Теременский 
по левой руце, а по правой Поддубецький (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1ЛП, 2); ино по лівой руце того дуба казал пану 
Янчинскому держати, а по правой руці того дуба ... нам 
казал держати и пахат (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 
119); по правой сторони (2), по правой 
(сторони) (1) праворуч, з правого боку: ажь тамь 
есмо... застали боярь Хмельницкихь... з людми ихь, ко- 
торьіе намь поведальї: же одь той дольїни по правой сто¬ 
рони грунть Хмельньїцкій (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); 
одьтоль... до рики Згару... где есмо застали пана Кмьіту, 
которьій призналь: же по левой рички Кульїгьі грунть 
Мьїкульїнскій, а по правой мой (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
8). 
ФОРМИ: род. одн. ж. правоє (1484 ЯМ); дав. одн. ж. 

правой (1322 АрхЮЗР іЛЛ, 2; 1430 ГВКЛ 7, 8; 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 119). 
ПРАВЬІИ2, ПРАВІЙ, ПРАВЬ прикм. (962) 1. (вчім, 

о що, кого, чого) (який має законне право на що) правий 
(6): тогдьі мьі, ись нашєю вірною радою дали єсмо и по¬ 
твердили есмо, єго правого всєго имєнїа (Судомир, 1361 
АС7 6); ла(н) юрьии пра(в) вь свои(х) граница(х) (Зуде- 
чів, 1421 Р 96); и ми того со кн(м)зми и пани досмотрівши 
и в том єсмо кн(А)зА Олександра знашли правого (Луцьк, 
1491 АЗ І, 94). 

2. (який має рацію) правий (5): будєть ли король правь, 
намь своєго брата любарта дати оугорьскому королеви 
оу ятьство (б. м. н., 1352 Р 6); Йми в томь шевцовьзнашли 
правьіхь (Луцьк, 1495 АЛМ 88). 

3. (невинуватий перед законом) правий (3): •в-а(л) ко ж ало- 
валь на индриха и(ж)бн ємоу млинарА нєисправєдливє 
вида(л).., ми сказоуємь индриха прав(г) (XV ст. ВС 23 
зв.); правого чинити (кого) (1) прощати провину 
(кому), визнавати невинним (кого): а ми такіжь... познав- 
ши ижь прєрє(ч)ньіи стєфань воєвода помочи и радьі на- 
противу намь... нє чиниль а ни даваль... про то жь єго со 
всіми по(д)данньіми о тую исную мєрзАчку и шкоду воє- 

ваную намь... оучинєную о(т) єго оца правого чиними и 
о(т)пущаєми єму все тьімь нашимь листомь (Ланчиця, 
1433 Р 121). 

4. праведний, справедливий (8); заплативь имь тьш 
пінА(з)... єго жь міста тичина и тнхь сель .. дєржАниє 
вічноє правимь судомь... коро(л) влодиславу пол(с)кому... 
присудили єсми... тьімь наши(м) листо(м) (Медика, 1404 
Р 70); и заіхали имь по ихь правои правді (Зудечів, 1411 

Р 79); а єго, бжє нє дай, аж бьі сА що стало над нами са¬ 
мими... а зємлАмь мирь правн держати и вічньї, нєроу- 
шєни (Ясси, 1445 Созі. II, 726); и також(д)єрє ива(н)... о(т) 
хородни(к) ись своими братїами да нє имаю(т) тігати на 
марушку... николи... понє(ж) страти(л)... прА(д) оусєго 
праваго закона (Васлуй, 1474 РГС). 
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5. законний (452): тоть истинньїи Оганєсь єпискоупь 
вормєнскьіи пришєль к нам!*, на нашь столь, на молдавс- 
ши, и оуказалсА намь правими листьі восєлєньского пат- 
рїярха (Сучава, 1401 Р/Р); а чиними єго правьшь о(т)- 
чичємь и дідичомь тимь городумь (Ланчиця, 1433 Р 125); 

відомо да є(ст) вамь, ажє помогль на(м) бь и добили єсми 
нашу очизну правою (Баків, 1447 Сові. II, 732); и тако(ж) 
потвєржаємь ему єго праваА села, що и(х) купи(л) за свои 
прави пинАзи (Сучава, 1453 Сові. II, 472); Я пан Янько 
Чаплич... продал єсми кнАзю Йвану Васильєвичу Остроз- 
кому... отчиноу свою правоую... и дЬтєм єго и боудоущим 
єго наслідком правим (Острог, 1466 АЗ І, 61); ми Стє- 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїндоша прАд 
нами... слоуга наш Сима БєнА и сестра єго Моуша... и 
продали свою правоую отчиноу от их праваго оурика... 
слоугам нашим Сими и братоу єго Оники (Ясси, 1500 ВО 
II, 175). 

6. (істинний) правдивий, справжній (9): коли бьі кото- 
риі нєприАтєль своєю силою облогло тото иснии гро(д) 
галичь тогда тото исньїі воєвода н бра(т) єго... имають ис 
правою вірою... безо лети того исного города боронити 
(Луцьк, 1388 Р 37); і о роман воєвода... чинимь то відо¬ 
мо... ожє тоть слуга наш тодорь ись своєю братиєю... слу¬ 
жили намь ис правою вірою (Сучава, 1393 Сові. 1, 13); 
Тиж от сєго часоу и на потоум далшТи часи слюбоуєм томоу 
паноу Казимнроу кролю... чистоа правоу віроу ховати 
(Сучава, 1462 ВИ II, 284); какь того слоугоу моєго жало- 
ваньє своє мнє вчинивши сь симь посломь... слово моє 
почастоваль огьпоустишь ли праваго бра(ц)ства приА(з)нь 
то боудєть (б. м. н., 1484 ЯМ)\ 
справжній, щирий (1): н оузрівши нашу правую пра(в)- 

ду, ажє ми єсми вірни прїАтє(л) г(с)п(д)рєви нашєм(у), 
кролєви є(г) мл(с)ти... а они за то на(м) слюбовали... ажє 
ми не будє(м) иміли жа(д)ноє ... мєрзА(ч)ки о(т),.. кролі 
є(г) мл(с)ть, за тоти лихо(т)ники (Сучава, 1457 Сові. II, 
809). 

7. правильний, належний, відповідний (7): тімь ми 
ви дівше доброю и(х) волю... и правоую заплатоу... дали 
єсмо... паноу вито(л)тоу, тоє вишєписа(н)ноє село (б. м. н., 
1453 Сові. II, 495—496); Ино ми видЬвши доброє и правоє 
их визнанїє и правоє (с)вєдєтєлство... єсми дали и по¬ 
твердили слоузі нашемоу Михоулоу (в ориг. Моухоулоу.— 
Прим. вид.)... село... на Сєрєті (Сучава, 1481 БО 1, 258). 

8. відданий, вірний (4): А сє азь... свАщєнномонах Ана- 
стасїє и сь вьсім братство(м) яжє о христі, видівше мьі, 
сьіноу црьковньїи и добрий нашь приАтєлю правий твоє 
їїроизволєнїє, сьтворихом о том що ми слюбихом твоєи 
милости, пане Игнатє... да от нас боудєт(ь) тоє произво- 
лєнїє, за вашїє здравїє (Молдовиця, 1462 БО І, 70); (ми 
и діти наши) н поддан(нїи наши) да смо добри и прави 
(при)ятєли, и вь вьеєм имаєм ємоу (и зє)мл(Амь єго прїА- 
ти) (Сучава, 1499 ВИ II, 442). 

9. сумлінний, чесний (457): ми Іо алєксандрь воєвода... 
знаємо чиними... ожє тоть истиннии слоуга и боліринь 

нашь никоула слоужиль стопочившимь родитєлємь на- 
шимь правою и вєрною слоу(ж)боу и днє(с) слоужить намь 
правою и вєрною слоужбою (б. м. н., 1400 £)/Р«А» 433); 
тімь ми видіьше єго правою и вірною службу до нас... 
дали єсми ємоу оу нашєи зємли дві селі (Васлуй, 1438 
Соз/. II, 26); А по нашємь животА, кто боудєт господарь 
нашєи зємли... тот би им не пороушил нашєго даанїА... алє 
би им оуіврьдил (и) оукріпил, заноужє єсми им дали и 
потврьдили за их правоую слоужбоу (Ясси, 1500 БО II, 
175-176); 
О кни ги правиє(З) див. КНИГА 2; л и ш и т и 

оу правоє имА (1) див. ЛИШИТИ; н є м о ц ь 
правая (1), правая н є м о ц ь (4) див. НЄМОЦЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. правь, лра(в) 8 (1352 Р 6; XV ст. 

ВС 34, 39; 1421 Р 96; 1428 Р 111; 1430 Р 116); правий 1 

(XV ст. ВС 20); правій 1 (1499 ВИ II, 442); род. одн. ч., с. 
праваго, права(г) 105 (1462 БО І, 52; 1470 БО І, 153; 1472 
Сові. 5. 87; 1476 БО І, 208; 1480 ВИ І, 244; 1484 1488 
ВИ І, 355; 1490 ВИ І, 442; 1495 БО II, 82; 1500 БО II, 175 
і т. ін.); правого 5 (1462 БО І, 55; 1463 БО І, 73; 1470 БО 
І, 155; XV ст. ВС 6; 1479 БИ І, 223); правааго 1 (1483 Сові. 
3. 121); зам. знах. одн. ж. праваго отниноу 1 (1479 ВИ І, 
221); дав, одн. ч. правому (1411 Р 79; XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 193); знах. одн. ч. прави 4 (1445 Сові. II, 726; 1449 
Сові. II, 386; 1453 Сові. II, 472; 1463 БИ II, 295); правого, 
прав(г) 4 (1361 АСІ 6; 1433 Р 121; XV ст. ВС 23 зв.; 1491 
АЗ І, 94); правій 1 (1488 ДГСПМ): ор. одн. ч. правимь. 
правим, прави(м) 8 (1404 Р 70; 1429 Сові. І, 269; 1433 Р 
125; 1448 Сові. II, 733; 1457 БО II, 257; 1462 БО II, 283; 
XV ст. ВС 38; 1468 БО II, 305); правим, прави(м) 2 (1456 
ПМВП; 1460 БО II, 269); правімь 1 (1429 Сові. І, 269); 
зам. місц. одн. ж. оу прави(м) очизни 1 (1452 Сові. II, 422); 
кл. ф. правий 1 (1462 БО І, 70); правій 1 (1476 БО І, 211); 
наз. одн. с. правоє (1458 МІН. Вос. 123); знах. одн. с. пра¬ 
воє 14 (1418 Сові. І, 127; 1429 Со5*. І, 267; 1435 Соа*. II, 
676; 1456 ПМВП; 1467 БО І, 117; 1472 БО І, 177; 1479 
БО І, 228; 1481 БО І, 258; 1499 БО II, 424 і т. ін.); зам. 
наз. одн. ж. правоє отнина 1 (1495 БО II, 82); зам. знах. 
одн. ж. правоє отниноу, слоужбоу 17 (1428 Сові. І, 218; 
1442 Сові. II, 96; 1479 БО І, 223; 1480 БО І, 246; 1481 БО 
І, 248; 1482 БО І, 260; 1483 БО І, 274; Сові. 3. 121; 1484 
БО І, 279; 1488 Сові. 5.128 і т. ін.);! право отниноу, слоуж¬ 
боу 6 (1428 Сові. І 209; 1443 Сові. II 155, 156; 1459 БО І 28; 
1460 С05/. 5. 41; 1473 БО І, 190); зам. знах. мн. правоє 
отнини 1 (1458 БО І 24); наз. одн. ж. правам, правая 
26 (1388 Р 39; 1456 Сові. II 568; 1462 БО І 64; 1464 БО І, 
85; 1470 БО І, 153; 1475 БО І, 207; 1483 БО І, 267; 1487 
БО 1, 295; 1491 Сові. 3. 153; 1499 БО II, 167 і т. ін.); пра- 
ваа 19 (1462 БО 1, 63 67; 1464 £>/р«А» 517; 1468 БО І, 
130; 1469 БО І, 136; 1481 БО І, 248; 1490 БО І, 392; 1491 
БО І, 446; 1492 БО 1 505; 1495 БО II, 54; 1497 Сові. 3. 212 
і т. ін.); права 3 (1462 БО І, 55; 1479 ПГБСА; 1492 Сові. 3. 
162); род. одн. ж. правон 2 (1436 Сові. 11, 698; 1470 БО І, 
147); правоє 1 (1480 БО І 241); зам. знах. правои...слоуж¬ 
боу (отниноу) 5 (1451 Сові. II, 403; 1464 Сові. 5. 59, 60; 
1472 Сові. £). 26; 1497 БО II, 112); дав. одн. ж. правом (1411 
Р 79; 1464 Л/р«А» 517); знах. одн. ж. правоую, правую, 
ргашції 342 (1403 Р5 338; 1411 Сові. І, 84; 1428 Сові. І, 
234; 1437 Сові. І, 529; 1448 Сові. II, 343; 1455 Сові. II, 543; 
1466 АЗ І, 61; 1479 БО І, 226; 1489 БО І, 374; 1500 ВО II, 
175 і т. ін.); правою 167 (1400 0/Р«А» 433; 1414 Сові. І, 
111: 1426 Сові. І. 178: 1433 Сові. II. 594: 1445 £>/Р«А» 483; 
1455 Сові. II, 540; 1466 ВО І, ПО; 1475 БО І, 207; 1488 БО 
І, 325; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); правоу, праву 14 (1443 
Сові. II, 132, 160; 1448 Сові. II, 317; 1458 БО І, 24, 25; 
1462 ВО І, 62, 67; БО II, 284; 1472 Л/Р«А» 528; 1483 БО 
І, 275; 1493 БО II, 27; 1494 ВО II, 37; 1498 БО II, 126); 
! провою 1 (1438 Аі/В); ! праю 1 (1437 Сові. І, 520); !пра- 
правоую 1 (1436 Сові. І, 467); ор. одн. ж. правою 92 (1388 
Р 37; 1393 Сові. І, 13; 1400 Сові. 1,36; ННСові. І, 111; 1420 
Сові. І, 135; 1434 0/Р«А» 463; 1443 ВАМ 41; 1480 БО І, 
237; XV ст. СЯ 40; 1497 БО II, 112 і т. ін.); І правоую 1 
(XV ст. СЯ 40); зам. наз. одн. ж. правою отнина 1 (1460 
Сові. 3. 41); наз. мн. прави 1 (1457 Сові. II, 810); прави 1 
(XV ст. ВС 17); наз. мн. ч. прави (1499 БО II, 442); наз. 
мн. ж. правий (XV ст. СЯ 43); наз. мн. с. праваа (1497 
БО II, 120); род. мн. правих, прави(х) З (XV ст. ВС 5 зв.; 
СЯ 9; 1499 ВО II, 153); прави(х) 1 (1464 ШР«А» 517); 
правїих 1 (1491 БО І, 463); дав. мн. правимь, правим, 
прави(м) (1457 Сові. II, 809; 1466 АЗ І, 60, 61); знах. мн. 
правій 66 (1479 ВО І, 222; 1483 Сові. 3. 182; 1484 БО І, 
283; 1487 БО І, 292; ]489 БО І, 377; 1490 БО І, 388; 1493 
БО II, 4; 1495 Сові. 3. 194; 1497 БО її, 115; і500 БО II, 
176 і т. ін.); прави 2 (1452 С05/. II, 422; 1453 Сові. II, 472); 
прави 1 (1482 БО І, 262); знах. мн. ч. правьіхь (1495 АЛМ 
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88); знах. мн. ж. правїи7 (1475 БО І, 206; 1483 ВО І, 272; 
1493 Сові. Б. 45; 1497 ВИ II, 112; 1499 ВИ II, 162; 1500 ВО 
II, 174); правьі 2 (1453 Сові. II, 472; 1469 ВБ І, 134); знах. 
мн. с. правій 2 (1470 ВИ II, 203; 1500 ВИ II, 173); правам 
1 (1453 Сові. її, 472); ор. мн. правьши (1401 ДІД); місц. 
мн. прави(х) (1490 Сові. 5. 141). 

! ПРАВЬІИ3 (ПЄРВЬІИ) (1): коньдра(т) шєсть свє(т)- 
ковь поставиль по(д)лоугь приказанїя соусоудьи (!) пра¬ 
віли (!) бьі(л) єкоубь коумь єго которьш жє тоую рє(ч) межи 
ими прїєтєльскьі єдна(л) (XV ст. ВС 20). 
Див. ПЄРВЬІИ. 
ПРАВІ» пріїсл. (1) твердо, незмінно, дійсно: міли єсмо 

о(т) вась листьі мистра крижєвницкого... которьіми(ж) 
напрє(д) оузновлАєть и оуспоминаєть своє пєрвіишии 
листьі Вьікладаючи онь! нівкоторьі(х) члонцє(х) иньі(м) 
обьічає(м) и розоумо(м) нижлисА оньї сами в собі маю(т) 
а особно в то(м) какьбьі вась межи нами з одноє сторонні а 
межи собою ... з дроугоє сторонні праві за сридники коу 
єднанню покоя хотіль бьі міти (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 

* ПРАВІ» Є присл. в. ст. (1) правіше: за своА дшЖ оста¬ 
вили) самь сь свои(м) Азьіко(м), єдно село... на сланьі(м) 
тазлові правжє (!) пькоурж монастирю... што є(ст) на бьі- 
стрици (Сучава, !440 МІН. 208). 

! ПРАВ1ЇРНОЮ (ПРАВОВІРНОЮ) див. *ПРАВОВ1ЇР- 
НЬІИ. 

*ПРАДЄДИНА ж. (2) (маєток, успадкований від пра¬ 
діда) прадідизна: И далєй била нам чолом и жєдала нас, 
абьіхмо єєй дали и призволили имєнє на имє Любчо пана 
єєй прадєдину и дєдину и отчизну по єєй животе отдати и 
записати прирожоньїм своимь, кому бьі она хотєла (Луцьк, 
1487 А5 І, 241). 
ФОРМИ: знах. одн. прадєдииу (1487 А5 І, 240, 241) 

*ПРАДЕДЬ ч. (10) 1. прадід (9): язь раби бжїи... имє- 

нємь стєфань... коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за своЖдшЖ...и 

ро(д)тєль мои(х)... и сновь мои(х)... и дідовь и прідідовь 
(б. м. н., 1401 ЗКЄ); Жаловали намь очивисто люди нашьі 
бортеве... на Яцка Віштортовича, штожь великій князь 
Витовть даль бьіль прадеду ихь Крупшу земли три слідьї 
вь Переломскомь повите (Вільна, 1495 РИБ 601—602). 

2. предок (1): Іо Стєфа(н) воєвода... дали... єсми стои 
нашєи єпискоупїи (от) радьвцє(х)... гдє сто почивши(х) 
прє(д)ковє и прєдєдовє наши(х) лежа(т) (Сучава, 1490 ОС 
146—147). 
ФОРМИ: род. одн. прадіда (1480 ОС 9; 1495 ПГВСР); 

дав. одн. прададоу 3 (1479 ОС 11; 1480 ОС 8, 10); прадеду 
1 (1495 РИБ 602); наз. мн. прадмди 1 (XV ст. НРРГ); 
прєдєдовє 1 (1490 ОС 146); род. мн. прададовь (1401 ЗКЄ). 
ПРАЛОУЦА ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... знаменито чиним ... ожє... дали єсми и потврьдили 
томоу свАтомоу нашємоу монастироу цигане... на имі: 
Микоула сі чєлідєю... и Пралоуца... сь челідми оуси (Су¬ 
чава, 1487 ВО І, 310). 
ФОРМИ: наз. одн. Пралоуца (1487 ВО 1, 310). 
*ПРАНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
*ПРАОНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
♦ПРАОТЄЦЬ ч. (1) праотець, прародич: А то дали єсмо 

оу до(м) Стій тр(о)ци на пАма(т) (так.— Прим, вид.) роди- 

тєлє(м) ншимь сь тцо(м) (!) праоцє(м) а на(м) на здоро(в)є 
(Київ, 1459 Р 174), 
ФОРМИ: дав. мн. праоцє(м) (1459 Р 174). 
*ПРАОТНЇНА ж. (1) (маєток, успадкований від пред¬ 

ків) предківщина: тімь ми... далі и потвєрдил(и) єсми ємоу 
оу нашєи зємл(и) село єго. поааотнїна (!) на имі Коочє- 
щїи (Путна, 1457 КІ). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. далі... ! прааотнїна 

(1457 КІ). 

1ПРАПРАВОУЮ (ПРАВОУЮ) див. ПРАВЬІИ2. 
*ПРАСЧОУРЄТА див. ПРАЩОУРАТА. 
*ПРАОУНОЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
*ПРАОУНОУЧА с. (353) (тільки в множині) (наща¬ 

дки) правнуки: іо романь воєвода... даль єсмь... слузі 
нашєму иваньїшю витАзю за єго вірную службу г села на 
сєрєті, єму оурикь со оусімь доходомь оу вікні и дітємь 
єго и оу(ноу)чатомь єго и праоунучатомь єго и пращю- 
рАтомь єго со оусімь правомь (Роман, 1392 Сові. І, 7); 
а да(л) єсмьі іму оу ві(к) и дітє(м) іхь и оунучАто(м) іхь 
и праоунучАто(м) іхь (Львів, 1443—1446 Р 147); да єст им 
от нас оурик и сь вьсєм доходом, им и дітєм их и оуноу- 
чатомь их и пріоуноучатомь их... и вьсємоу родоу их, кто 
сА им избєрєть наиближнїи, нєпороушєнно киколижє на 
вікьі (Ясси, 1500 ВБ II, 175). 
ФОРМИ: наз. мн. пріоуиоучата 3 (1486 ОС 144; 1487 

ВО І, 310, 312); праоуноучата І (1443 Сові. II, 129); дав. 
мн. пріоуноучатомь, пріоуноучатомь, пріоуноучатом, 
пріоуноучато(м) 168 (1403 Р5 338; 1411 Сові. І, 84; 1425 
Сові. І, 173; !434 Сові. І, 386; 1443 Сові. II, 160; 1456 Сові. II, 
569; 1473 ВО І, 190; 1482 ВБ І, 262; 1491 Сові. 3. 156; 
1500 ВБ II, !75 і т. ін.); праоуноучатомь, праоунучатомь, 
праоуноучатомь, праоуиоучатом, праоуноучато(м) І ІЗ 
(1392 Сові. І, 7; 1415 Сові. І, 121; 1425 Сові. І, 168; 1434 
ШР«А» 463; 1442 Сові. II, 87; 1452 Сові. II, 432; 1460 ВО 
І, 41; 1471 БІД«А» 525; 1491 Сові. Б. 37; 1495 ВО II, 82 і 
т. ін.); праоуноучатомь, прмоуноучатом, прмоуиоучато(м) 
9 (1453 Сові. II, 468; 1455 Сові. II, 544, 559; 1470 ВБ І, 155; 
1472 ВО І, 172; 1473 ВО І, 187; 1479 ВО І, 224; 1481 ВО 
І, 249; 1495 ВО II, 80); праоуиоучмтомь, праоуноучмтомь, 
праоуиучмто(м) 10 (1419 БІД«А» 444; 1422 ДГОБ; 1427 
ОБ Ас 22; 1429 ДГОБК\ Сові. І, 290; 1431 Сові. І, 317; 
1433 Сові. І, 364; Сові. II, 594; 1434 Сові. І, 374; 1443—1446 
Р 147); пріоиоучатомь, пріоноучатом, пріоноучато(м) 
8 (1443 Сові. II, 155; 1455 Сові. II, 540, 549, 553; 1456 Сові. П, 
577; 1459 Сох/. 5. 22; 1497 ВБ II, 112); пріоуноучатомь, 
пріоуиоучАтомь, пріоуноучмтом, пріоуиоучмтом 6 
(1438 Сові. II, 15; 1479 ВБ І, 228; ВАМ 61; Сові. 3. 98; 
1497 Сові. 5. 223); прівиоучатом, прівноучато(м), прів- 
ноучатом(ь) 6 (1491 ВБ І, 467; Сові. 3. 153; 1493 ВБ II, 315; 
Сові. 5. 176; 1500 РА 260); правиоучатомь, правиоучатомь, 
правиоучато(м) 4 (1420 Со5^. І, 135; 1436 Сові. І, 455, 481; 
1462 ВО І, 70); праиоучатомь, пра(оу>иоучатом 4 (1412 
Б1Д«А» 440; 1468 ВО І, 127; 1469 ВБ І, 134, 136); прєоуноу- 
чатом 4 (1458 ВБ І, 19; 1472 ВО І, 178; 1479 ВО І, 226; 
1480 ВБ І, 238); пріоуиочатомь, пріоуночатом 3 (1443 
Сові. II, 138; 1483 Сові. 5. 122; 1490 ВБ І, 434); праоуиоу- 
чєтомь, праоуиоучєто(м) 3 (1400 Сові. І, 36, 37; 1414 
БІД«А» 441); пріоуиоучєтомь, пріоуиоучєто(м) 2 (1400 
БІД«А» 433; 1414 Сові. І, 111); праоиоучатом 2 (1433 Сові. 
І, 350; 1442 Сові. II, 101); пр(і)виоучмтомь 1 (!401 ЗКЄ); 
праоуиочмтомь 1 (1424 Сові. І, 162); пріоночатом І (1468 
ВБ І, 125); ! прмдоуиоучатом 1 (1466 ВБ І, 113); пріоу- 
иоучатомьі 1 (1409 Сові. І, 65); ор. мн. праоуиоучатьі 1 
(1462 Сові. Б. 11); пріоуноучати 1 (1480 ВО І, 243). 
Див. ще *ПР'ВОУН0УКЬ, ОУНОУК 2, *ОУНОУЧА 1. 
*ПРАОУНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
*ПРАЦА ж. (І) (стп. ргаса) клопіт, труднощі; оть 

своихь нєприАтєлє(и) великую працоу мели єсмо (б. м. н., 
1484 ЯМ). 
ФОРМИ: знах. одн. працоу (1484 ЯМ). 
*ПРА1ИАТИ діесл. недок. (І) (стп. ргазгас) (кого) про¬ 

сити, благати: Про тож прашаю вас: нє забивайте мене и не 
лишите ми товар щоби загибло (Торговище, 1481 ВО II, 
358). 
ФОРМИ: теп. І ос. одн. прашаю (1481 ВО II, 358). 
Див. ше *ВЬІПРОСИТИ. ПРОСИТИ 1, СПРОСИТИ 2, ОУ- 

ПРОСИТИ. 
*ПРАШТОУР'БТА див. ПРАЩОУРАТА. 
* ПРАШЧУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
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♦ПРАШЧЮРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
! ПРАЩЄРАТОМЬ див. ПРАЩОУРАТА. 
♦ПРАЩОРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
♦ПРАЩОРЯТА див. ПРАЩОУРАТА. 
ПРАЩОУРАТА мн. (343) нащадки, правнуки: іо романь 

воєвода... даль єсмь ... слузЬ нашєму иваньїшю витАзю за 
єго в'Ьрную службу г села на серєтЬ, ему оурикь со оусЬмь 
доходомь оу в-Ькм и дЬтємь єго... и праоунучатомь єго и 
пращюрАтомь єго со оусЬмь правомь (Роман, 1392 Созі. 
І, 7); тоє вьсє вьшієписанноє да є(ст) имь о(т) на(с) оури(к) 
и сь вьсЬмь доходо(м) имь и дЬтємь жоуржєвимь... и прЬоу- 
ноучато(м) их и прЬщоурЬто(м) и(х)... нєпороушєнно нико- 
ли(ж), на в'Ьки (Сучава, 1456 Созі. II, 569); да є(ст) и(м) 
о(т) на(с) оури(к) и сь вьсємь доходо(м) и дЬтє(м) и(х) и 
оуноучато(м) ихь и прЬоуноучато(м) и(х) и пращоурЬто(м) 
и(\)... нєпороушєно, на вЬки (Сучава, 1500 Созі. 8. 
234). 
ФОРМИ: паз. пращоурата (1486ЛС 144); дав. пращоурл- 

томь, пращоурлтомь, пращоурлтом, пращоур/ато(м), пра- 
щоурьтомь, пращоурьтомь, пращоурьтом, пращоур^- 
то(м), прашчурлтомь, праштоурьтомь, праштоурьтомь 
209 (1400 Созі. І, 37; 1414 Созі. І, 111; 1426 Со5/. І, 178; 
1431 Сові. І, 317; 1445 Созі. II, 212; 1460 ВБ І, 41; 1473 
Ви І, 187; 1480 Ви І, 241, 243; 1491 Ви І, 456; 1500 Созі. 8. 
234 іт. ін.); прьщоурьтомь, пр*щоур*томь, прьщоурьтом, 
прьщоурьто(м), прьіцоур/йтомь, прьщоурмтомь, прьіцоу- 
рмтом, прьщоурАто(м), прмщоурмтомь, прліцоурмтомь, 
пр/лщоурмтом, прмщоурмто(м), прлщурЬтом, прмщоур*- 
то(м), пр*шчурьтомь 93 (1409 Созі. І, 65; 1428 Созі. І, 206; 
1435 465; 1441 ОВАс 37; 1453 Созі. II, 468; 1461 
ВГ> І, 45; 1473 МІ, 190; 1480 ВИ І, 239; 1491 ВИ І, 459; 
1500 ВО II, 175 і т. ін.); пращюрлтомь, пращюр/атомь, 
пращюрАто(м), пращюрьто(м), прашчюрьтом 10 (1392 
Созі. І, 7; 1393 Созі. І, 14; 1407 Созі. І, 56; 1412 

440; 1423 Созі. І, 154; 1436 Созі. І, 455; 1467 ВБ 
І, 117; 1468 ВИ І, 127; 1469 ВО І, 134, 136); пращоуратомь, 
пращоуратомь, пращоуратом, пращоурато(м) 7 (1423 
Сох/. І, 156; 1425 Созі. І, 173; 1429 С05/. І, 242, 248; 1435 
МЗФ 3; 1460 Созі. 8. 41; 1491 Со5/. 5. 156); пращорітом, 
пращорятом,пращорято(м) 5 (1458 ВО І, 19; 1459 Созі. 5. 22; 
1468 ВО І, 125; 1490 ВО І, 434; 1495 ВО II, 41); пріццю- 
р/ЙТОМЬ, прЬщюрмтомь, прЬшчюрЬтомь, ПрЬШЧЮр/АТО(м) 
5 (1403 ЯЗ 338; 1411 Созі. І, 84; 1419 444; 1443 
Созі. II, 138; 1453 Созі. II, 496); пр^щор^томь, прьшорьтом 
2 (1443 Со®/. II, 155; 1493 ВО II, 6); пращоуратомь, пр*- 
щоуратомь 2 (1445 С05/. II, 226, 231); пращюратом 1 (1480 
ВО І, 238); прасчоурєтомь 1 (1414 Ш/?«А» 441); ! пращє- 
рлтомь 1 (бл. 1400 Созі. І, 27); лращюр(єт)омь 1 (1400 
Созі. І, 37); прєщоуріто(м) 1 (1490 Созі. 5. 141); прЬсчюр*- 
то(м) 1 (1448 Созі. II, 300); ! прьоущоур*том 1 (1495 ВО II, 
59); прьщтоурьтомь 1 (1400 £>/Я«А» 433); ор. пращоур*ти 
(1480 ВО І, 243). 

♦ПРАЩОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
♦ПРАЩОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
♦ПРАЩЮРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
♦ПРАШЮРЄТА див. ПРАЩОУРАТА. 
♦ПРАЩЮРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
♦ПРАЩЮРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
! ПРАЮ (ПРАВОУЮ) див. ПРАВЬІИ2. 
♦ПРВИМАН6ННБІИ прикм. (1) вищезгаданий, вище¬ 

зазначений: на инши час подобньї имаєт єго мил ость дєн 
и мЬсцє отложити з моцью и без пороушєня (в ориг. пороу- 
шена.— Прим, вид.) нинЬшного листоу и присАгьі нашои 
првимЬнєннои (Сучава, 1462 ВО II, 285). 
ФОРМИ: род. одн. ж. првимЬиєинои (1462 ВО II, 285). 
Див. ще *ВЄРХУИМЄНОВАНЬІИ, *ВЄРХУМЄНОВА- 

НЬІИ, ♦ВЄРХЬМЄНВНЬІИ, *ВЄРЬХУПОМЄНЄНЬІИ, 
♦ПРОМАНЄННЬІИ, ♦ ПРАМАНЄН ЬІИ. 
ПР6 прийм. (1) (стп. ргге) (із знах.) (виражає відношен¬ 

ня мети) про (що), для (чого): а над тоє свєдєцтво прє лєп- 
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тую справєдливост и твєрдосгь и пєчат єсми свою привєси- 
ла к сєму моєму листу (Ровно, 1488 А5 І, 242). 
Див. ще ПРО. 
! ПРЄБЛАГОСЛОВВНЇЄ (ПРЄБЛАГОСЛОВЄНІИ) див. 

♦ПРА БЛАГОСЛОВЄНЬІИ. 
! ПРЄЕЛ АГОСЛОВЄНН€№ (ПРЄБЛАГОСЛОВЄННІИ) 

див. * ПРА БЛ АГОСЛОВЄН ЬІИ. 
* ПРЄ БЛАГОСЛОВЄНЬІИ див. * ПРА БЛАГОСЛОВЄНЬІИ. 
♦ПРЄБЬІТИ дієсл. док. (1) (цел. прЬбнти) (під чим) 

залишитися, пробути: да прєбудуть жє непорушно подь 
анафемою за што здє дай г(с)ди намь побить и з(д)рвїє 
(Холм, 1376 Р 22). 
ФОРМИ: нак. сп. З ос. мн. да прєбудуть (1376 Р 22). 
♦ПРЄВЄЛЇЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
! ПРЄВО див. ПРАВО1. 
♦ПРЄВОЗЛЮБЛЄННИИ див. ПРАВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
ПРЄВОЗНОСЯЙСЯ дієприкм. (1) (цсл. прЬвьзносити сА) 

який високо несеться, заноситься, величається, поводить¬ 
ся гордовито: Аще ли хто подь областию нашою вь епар- 
хией Луцкой и Острозской, гординею превозносяйся, сия 
предания отческая и повеления княжения нашего пересту¬ 
пить дерзнеть, десять тисечей рублей на нась и на єписко¬ 
па (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФоРМИ: акт. теп. наз. одн. ч. превозносяйся (1322 

АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
! ПРЄВРОТНОЄСТЬ див. *ПРЄВРОТНОСТЬ. 
♦ПРЄВРОТНОСТЬ ж. (1) (стп. ргге\\тоіпо5с) лице¬ 

мірство, хитрість: Прєвротноєсть (!)... на то идє(т) ка(к) бьі 
христїяньство ооубожєло (ХУ ст. СД 43 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ! прєвротноєсть (XV ст. СЯ 43 зв.). 
♦ПРЄВЬЗЛЮБЛЄННИИ див. ПРАВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
♦ПРЄВЬІШАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. пр'Ьвьішати) (що 

чим) перевищувати, переважати: мьі кторьіи(ж) всА жи- 
вьіА р'Ьчи розоумо(м) прєвьішає(м) нЬ имаємь шлАхєтньі(м) 
обьічаємь наши(х) прє(д)ко(в) противити сА (Хотин, 1448 
Созі. II, 733). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. прєвьішає(м) (1448 Созі. II, 733). 
ПРЄВАСИТИ див. ПРИВАСИТИ. 
ПРЄД див. ПРЄДЬЧ 
! ПРЄДАЛЬ1 (ПРОДАЛЬ) (1): Я пань дЬтри(х) изь 

бучА(ч)... вьізнаваємь... како пришє(л) андрЬіко синь 
гриньковь прє(д) на(с)... єсть прє(д)ль(!) село гринковцЬ 
пану Анушєви кирьдЬєви за соро(к) ко(п) готовм(х) пЬ- 
нАз'Ьи (Кам’янець. 1420 ПГАЛ. 
Див. ПРОДАТИ. 

! ПРЄДАЛЬ3 (ПРИДАЛЬ) (1): Сє жє коли сна моєго 
изьємльтсА (так.— Прим, вид.) валфромья а по єго живогь 

кого бь избьрєть (так.— Прим, вид.) и стьш никола тому 
всє(то) што к цр(к)ви прєдаль (!) єсмь и своєю братиєю 
(б. м. н., бл. 1350 Р 8). 
Див. ПРИДАТИ. 
♦ПРЄДАНИЄ с. (І) (цсл. пр'Ьданиє) заповіт: А ще ли хто 

подь областию нашою вь епархией Луцкой и Острозской... 
сия предания отческая и повеления княжения нашего 
переступить дерзнеть, десять тисечей рублей на нась и на 
єпископа (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФОРМИ: знах. мн. предаиия (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
♦ПРЄДАТЄЛЬ ч. (12) (цсл. прЬдатєль) зрадник, запро¬ 

данець: а коли которьі господарь порушить таковьіи да єсть 
проклАть о(т) га ба... и таковьш да єсть подобєнь іоудЬ 
пр'Ьдатєлю, и проклАтому ариоу (Сучава, 1403 ДГАА); 
А кто с'Ь покоусить нашего даанїа пороушити... тот да 
єсть подобєнь ІоудЬ прєдатєлю и проклЬтомоу Арїю (Су¬ 
чава, 1489 В О І, 378). 
ФОРМИ: дав. одн. прьдатєлю 10 (1403 ДГАА; 1407 

Созі. І, 57; 1408 Созі. І, 61; 1411 Созі. І, 95; МІН. АІЬ.; 
1440 МІН. 208; 1443 ДГСПМН; ПГСММ; 1448 Созі. II, 
366; 1457 ВО І, 5); прєдатєлю 2 (1466 ВО І, 106; 1489 ВО І, 
378). 



♦ПРЕДАТИ — 226 — ПРЄДРЄЧЄНЇИ 

♦ПРЕДАТИ дієсл. док. (І) (цсл. продати) (кого) зрадити: 
таиная вечера гдна омочивьщ со мною вь соль руку той 
мя предасть (Краків, 1478 ОБРИ 130). 
ФОРМИ: мойв. З ос. одн. предасть (1478 ОБРИ 130). 
РР2ЕОАТІ дієсл. док. (1) (стп. рггебас) (що) продати: 

а туоієп іе рггебаіі у оббаїі, па з\уоіе сіоЬгоіе ролуіегпиіЬі 
(Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: інф. рггебаїі (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
Див. ще ^ЗАПРОДАТИ, * ПО ПРОДАВАТИ, *ПОПРОДА= 

ТИ, ПРОДАВАТИ, ПРОДАТИ 1. 
ПРЄДБОР ч. (2) (особова назва): а на имА приєхали су(т) 

прєдбо(р) с конєцьполА, па(н) соудомирскїк и староста пє- 
рємншлскїи и па(н) янь кмита з вижнича (Серет, 1453 Сові. 
II, 765); а на то свідковє... пан миколаи прєдбор... и наши 
панове и рада молдавскаА (Сучава, 1456 Сові. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. прєдбор, прєдбо(р) (1453 Сові. II, 765; 

1456 Сові. II, 791). 
♦ПРЄДЄДЬ див. * ПРАДЕДЬ. 
*ПР€ДНИ див. *ПРЄДНИИ. 
*ПРЄДНИИ прикм. (2) 1. (цсл. прідьнии) попередній (1): 

Ягсь бьіло при прє(д)нихь г(с)дрє(х) воево(д) волоски(х) и 
кїїзе(и) лито(в)ски(х) при алєкса(н)дре воєводє... аби зна¬ 
ли вси и прьіятєли и нєпрнятє(ли) ваши ажєстє межи вами 
бра(т)и и приАтєли (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 

2. (у знач, іменника) попередники (1): тако(ж) ни одноу 
привилїа що (пр)єдни оучинили на тьі(х) сє(л), що би не 
добоували на своєю привилїа николи, зану(ж) топтаємь с 
симь ли(ст)мь (Сучава, 1456 Соз/. II, 577). 
ФОРМИ: наз. мн. (пр)єдни (1456 Сові. II, 577); місц. мн. 

при прє(д)иихь (1496 ііСВВ 192 зв.). 
ПР6Д0 див. ПРЄД'Ь1. 
ПРЕДОКЬ ч. (135) (цсл. прідокь) (попередник у роді) 

предок (101): а записала есми по души его князя небощи- 
ка... кь манастьіру Светого Спаса вь Кобрьіню село Кор- 
чичи... со всими тими ДОХОДЬ!, што коли предкомь нашимь 
тьіе Корчичане давали и намь самимь (Кобринь, 1401 
АкВАК III, 2); тако Ако и иная кнАжата кр(с)тьАньская... 
и тако Ако наши предкове, пєтрь воєвода, и нашь отець, 
романь воєвода... имаємьі ему вірни бити и послушни 
(Кам’янець, 1404 Сові. II, 625); и заіхали имь зємлАнє 
и старцевє по ихь правому (!) поколА держали ихь пред¬ 

кове ихь дідове ихь оци (Зудечів, 1411 Р 79); а тьіхь всіхь 
записовь потвержаємь симь нашимь листо(м) ижь имієть 
нашь мильїи приятіль стєфань воєвода... и намістховє 
свою землю волоскую всю держати во всіхь своихь грани- 
цахь тако яко его предкове дєржат (Ланчиця, 1433 Р 124); 
а даліи хочємь и слюбуемь зшитки записні прє(д)рече¬ 
ннях) прє(д)ковь наши(х), воєво(д) молдавски(х), держа¬ 
ти и наполнити (Хотин, 1448 Сові. II, 734—735); Тьімжє 
обичаєм и мьі оудилали, не хотічи, мн и землі наша, от- 
далити сі от повиности и подданости прєдковь наших, 
видічи и знаючи ласкоу и доброволєнїє н а ясні і ш аго кнА- 
зА пана Казимира, кролі полского (Коломия, 1485 ВИ II, 
371); и пакь прислали нась г(с)дрь нашь Стєфань воєво¬ 
да до вашоє мл(с)ти и яко брата и приятеля своєго милого 
оуспоминаючи вашо(и) мл(с)ти ижє о(т)стародавня пред¬ 

кове вашоє мл(с)ти кнзи литовьскии бнли братове и 
приятелеве нашн(м) прє(д)ко(м).„ а наши прє(д)ковє 
тежь били братове и прьіятєли прєдко(м) вашоє мл(с)ти 
(Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.); пакь оу то(м) оучинили 

есми вь за дшїє сто почивши(х) прє(д)ко(в), дідо(в) и роди- 
тєлєи наши(х)... яко да оутвьрди(м) и оукріпи(м) на(ш) 

стни монастир (зіс.— Прим. вид.) о(т) нємца (Ясси, 1500 
Сові. 5. 230); 
попередник (34): ми алєксандрь воєвода... знаємо чи- 

нимь... ожєтоть истиннии слуга нашь пань попша михаиль 
служиль предкомь (наши)мь правою и вірною службою 
а днє(с) служить намь правою и вірною службою (Сучава, 

1407 Сові. І, 56); А далєи слюбоуємо: имамо, ден и місце 
которьі намь кроль его мил ость н аміни и оукажє, его 
освіцєности и его Короуні прірєчєннои обнчаємь иншихь 
прєдков наших зємли молдавскои олдовати, віри нашои 
холдоунок дати (Сучава, 1462 ВО II, 284); а онь намь сь 
того именья мяль служьбу земьскую заступовати по тому, 
какь и предокь его сь того именья намь служьбу заступо- 
валь (Краків, 1489 РИБ 437); Што твоя милость приси¬ 
лали кь намь своихь пословь... и вьсказаль... абнхмо 
сь тобою прнязьнь и мирь вєчний взяли... подлугь давного 
обичая, какь пєрьвєй того зьдавна за прєдьковь нашнхь 
бьівало (б. м. н., 1496 ВО II, 407). 
ФОРМИ: наз. одн. предокь (1489 РИБ 437, 438); наз. мн. 

предкове, прєдьковє, прє(д)ковє, ргебко\уіе 20 (1404 Сові. 
II, 625; 1411 Р 79; 1428 Сові. І, 202; 1433 Сові. II, 652; 1439 
Сові. II, 712; 1448 Сові. II, 733; 1485 ВИ II, 371; 1490 БС 
146; 1494 АЛМ 54; 1496 ВБ II, 407 і т. ін.); предки, прєдь- 
ки, прє(д)ки 6 (1484 ЯМ; 1496 ОПВВД; ПДСВВ; ПСВВ 
192; 1498 ГВДОО); прє(д)ци 2 (1456 ЗСФ); зам. род. мн. 
от наших предкове 3 (1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759; 
1458 ВБ II, 261); род. мн. прєдковь, прєдковь, прє(д)ковь, 
прє(д)ковь, прєдко(в), прє(д)ко(в), прєдьковь, предко(вь) 
71 (1409 БІД«А» 437; 1428 Сові. І, 202; 1433 Р 121; 1443 
Сові. II, 129; 1454 Сові. II, 508; 1462 ВБ II, 284; 1470 

522; 1485 ВБ II, 371; 1492—1493 ПВФЧ; 1500 
Сові. 5. 230 і т. ін.); зам. місц. мн. при прє(д)ковь 1 (1448 
Сові. II, 314); дав. мн. предкомь, предкомь, прє(д)комь, 
прєдко(м), прє(д)ко(м)8 (1401 АкВАК III, 2; 1407 Сові. І, 
56; 1408 Сові. І, 60; 1409 Сові. І, 69; 1419 444; 1472 
ВБ І, 170; 1493 ПОСВВ 151 зв., 152); прьдкомь і (1420 
Сові. І, 135); прєтко(м) 1 (1414 Сові. І. 111); знах. мн. 
прєдков, прє(д)ко(в) 2 (1462 ВБ II, 284); прідковь 1 (1439 
Сові. II, 712); прєдкоув 1 (1462 ВБ II, 283); предки 1 (1402 
Сові. II, 621); ор. мн. прєдьки, прє(д)ки, ргебкі 11 (1484 
ЯМ; 1492—1493 ПВФЧ; 1493 ПОСВВ 152; 1494 ВБ II, 387, 
388; 1496 ОПВВД; ПДСВВ; ПЧФГ 36); предьками 1 (1496 
ВБ II, 407); місц. мн. зам. род. предко(х), прє(д)ко(х) З 
(1433 Сові. II, 651; 1453 Со$/. 11, 445, 446). 
Див. ще *ПЄРВДОКЬ1, ЧІРОДОКЬ. 
*ПРЕДОПИСАННЬІИ див. *ПРЄДЬПИСАНЬІИ. 
*ПРЄДОТ€ЧА ч. (1) (цсл. прідьтєча) (титул святого 

Івана Хрестителя) предтеча: а писан... на завтрєє св(є>- 
того Йвана Прєдотєчи (Острог, 1464 АЗ І, 57). 
ФОРМИ: род. одн. Прєдотєчи (1464 А5 І, 57). 
*ПРЕДПИСАНЬІИ див. *ПРЄДЬПИСАНЬІИ. 
ПР6ДР6Ч6НЇИ прикм. (174) (цсл. прідьрєчєньи) ви¬ 

щезгаданий, вищезазначений: А іЬо іезгпо іеши сіаіі 
рг2есігес20пети зіигу пазготи СЬ обкомі... паззи бібіни 
(Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1. 4); мьі вєликии кнзь швит- 
рикгаиль... чини(м) знакомито... ижє видєвь и зн-амєнавь 
службу намь вірную... нашєго вірно (!) слуги пана анд- 
рія волотовича... дали єсмо тому прє(д)рєчєному пану 
андрію за его вірную службу село ми хлинь оу луцкомь 
повіте (Київ, 1433 Р 118); ми вєликии кнАзь швитригаи- 
ло олькьрдовичь чинимь знаменито... ижє видиви и знамє- 
навь намь Службу... нашєго вірного Слуги пана ивана 
мушатн... дали есми... село склінь оу луцкомь повіти... 
тому прєдьрє(ч)ному пану ивану мушаті и єго дітємь 
(Луцьк, 1445 Р 150); а тне земли продали есми... со всімь 
правомь предреченому бискупу... на віки (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106); А хотарь тімь прАдреченимь три селам 
да єст по старомоу хотарю (Сучава, 1480 ВБ І, 241); а ми 
такождєрє и от нас єсми дали и потврьдили слоугам на¬ 
шим Сими и братоу єго Оники тоє прАдрєчєнное село на 
имА Ботєщи (Ясси, 1500 ВБ II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. прє(д)рєчєньіи 3 (1448 Сові. II, 734, 

738); предрєчєиїи 1 (1499 ВБ II, 422); пр/л(д)рєчє(и)ньі 
1 (1452 Сові. II, 422); род. одн. ч. прмдрєчєного 2 (1458 
Сові. II, 81*5; 1487 ВБ І, 302); прі(д)рєчєниаго, прмдрєчєи- 
наго 2 (1436 Сові. II, 701; 1499 ВБ II, 426); пр*(д)рєчєн- 
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ного 2 (1436 Сові. II, 698, 702); пр*дьрєчєи(ого) 1 (1443 
Сові. II, 131); дав. одн. ч. пр/лдрєчєнномоу, прА(д)рєчєн- 
ному, прл(д)рєчє(и)ному, предрєчєиномоу, пр*(д)рєчєн- 
ном(у),прі(д)рє(ч)нномоу 14 (1415 Сові. І, 116; 1431 Сові. І, 
325; 1434 БІД«А» 464; 1443 ДГСПМН; ПГСММ; 1446 
Сові. II, 263; 1447 Сові. II, 281; 1448 Сові. II, 365; 1453 
0//?«Л»503; 1460 Б/Я«Л» 515 і т. ін.); прєдрєченому, пред- 
реченому, прє(д)рєчєному, прєдьре(ч)ному 6 (1433 Р 118; 
1437 АЗ І, 33; Р 136; 1438 Р 138; 1445Р 150; 1451 АкЮЗРЦ 
106); прєдрєчєниомоу, прє(д)рєчєиному, лрє(д)рє(ч)нному, 
прє(д)рєчином(у) 5 (1443 ДГСПМН; 1447 Сові. II, 289; 
1448 Сові. II, 352, 353, 738); прмдрєчєномоу 3 (1473 ВБ І, 
187; 1487 ВИ І, 310, 312); прєдрєчоиомоу, прє(д)рєчоиомоу 
2 (1437 А5 І, 34; 1446 Р 152); рггесігесгопети 1 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4); знах. одн. ч. прє(д)рєчєньіи 1 (1448 Сові. 
II, 734); пр£(д)рєчєннии 1 (1436 Сові. II, 698); прєдрєчєини 
1 (1475 ВБ І, 200); ор. одн. ч. прмдрєченньїм (1499 ВБ II, 
425); місц. одн. ч., с. оу прєдрєчєном 1 (1499 ВБ II, 422); 
оу прмдрєчєиио(м) 1 (1448 Сові. II, 365); знах. одн. с. 
прАдрєчєиоє, прм(д)рєчєноє, прідрєчєиоє, прт»д(ь)рєчєноє, 
пр*(д)рєчєиоє, прь(д)рє(ч)ное 51 (1458 Мій. Бос. 122; 
1462 ВБ І, 52; 1466Л/#«Л» 519; 1472 Сові. 3. 88; 1480 ВБ І, 
244; 1484 ВБ І, 282; 1489 ВБ І, 367; 1492 Сові. 3. 161; 1497 
ВБ II, 124; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); прмдрєчєиноє, пр*д- 
рєчєнноє, прь(д)рєчєнноє, прм(д)рєчє(и)ноє 31 (1444 Сові. 
II, 218; 1453 Сові. II, 458; 1455 Сові. II, 561; 1464 ВБ І, 84; 
1470 ВБ І, 153; 1472 ВБ І, 170; 1488 ВБ І, 317; 1491 ВБ І, 
468; 1495 ВБ II, 82; 1500 ВБ II, 175 і т. ін.); прєдрєчєиноє, 
прє(д)рєчєньноє 2 (!460 Сові. 3. 33; 1472 ВБ 1, 178); прмд- 
рєчоиоє І (1473 ВБ 1, 187); прьд(ь)рєчєно 1 (1499 ЯА 257); 
прєдрєчєно 1 (1495 ВБ 11,41); ! прЬдрєчє(н)иои селище 1 
(1493 ПГВСП); зам. знах. одн. ж. тоє пр*дрєчєноє посадоу 
(боукатоу) 2 (1449 Сові. II, 379; 1487 ВБ І, 397); наз. одн. ж. 
прАдрєчєнал 1 (1470 ВБ І, 147); прє(д)рє(ч)ная 1 (XV ст. 
ВСІ5); ! прє(д)рєчєньіА 1 (1448 Сові. II, 738); ! прьдрєчєииьім 
1 (1438 Сові. II, 14); род. одн. ж. прє(д)рє(ч)нно1> (1448 
Сові. II, 737); дав. одн. ж. прмдрєчєиои (1483 ВБ І, 275); 
єнах. одн. ж. прАдрєчєноую 6 (1489 ВБ 1, 373; 1490 ВБ І, 
397 , 442; 1493 ВБ II, 3; 1494 ВБ II, 32; 1495 ВБ II, 55); 
прлдрєченноую 3 (1453 Сові. II, 454; 1499 ВБ II, 130, 135); 
лрлідрєченною 1 (1497 ВБ II, 98); наз. мн. ч. прьдрєчєни 
(1447 Сові. II, 273); род. мн. прєдрєчєиьіх, прє(д)рєчєньі(х) 
3 (1448 Сові. II, 734; 1499 ВБ II, 424); лр/лдрєчєнньїх 2 
(1437 Сові. І, 515; 1470 ВБ І, 155); лрмдрєчєиьіх 1 (1470 
ВБ І, 155); пр/Адрєчєних 1 (1487 ВБ І, 517); дав. мн. прлд- 
рєчєнимь 1 (1480 ВБ І, 241); прє(д)рє(чє)ним 1 (1448 Сові. 
II, 735); предьрєчєннимь і (1435 Сові. II, 679); знах. мн. с. 
пр/я(д)рєчєнїи, прздрєчєнїи 3 (1490 Сові. 3. 141; 1491 ВБ 
I, 459; 1495 ПГВСР); прє(д)рєчєнаа, прі>(д)рє(ч)наа 2 
(1448 Сові. II, 362; 1479 Со5Г. 5. 98); прьдрєчєннаа 1 (1460 
ВБ І, 41); пр^дрєчєних 1 (1480 ВБ І, 241); ор. мн. прє(д)- 
рєчєиьіми (1445 Сові. II, 729). 
Див. ще ВЬЇШЄРЄЧЄННЇЙ, *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬЇИ, 

*Н АПРЄДЬРЄЧЄН ЬІИ, * ПЄРВ0Р8ЧЄН Ь1И, * ПЄРЄД ь- 
РЄЧЄНЬІИ, *ПР€ЖЄРЄЧЄНЬІИ, ПРЄРЄЧЄНЬІИ, *ПРО- 
РЄЧЄНЬІИ. 

*ПРЄДРЄЧЄННЬІ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПРЄДРЄЧЄННЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПР€ДРЄЧЄНЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПРЄДРЄЧОНЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
ПРЄДСЯ наст. (2) (ста. рггесі 5І^) (підсилювальна) адже: 

а заплативши тую вину, предся сяя мои продажа у всякого 
права маеть бьіти моцна (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР 
II, 106); а заплативши заруки, предся сєс лист мои при моци 
заховай бьіти мает в кождого права (Володимир, 1475 АЗ 
І, 72). 
ПРЄДЬ1, ПРЄДО, ПРЄД, ПР'ЙДЬ, ПРЯД, ПРАД, 

ПРАДЬ, ПРЯД, РРІО прийм. (720) (цсл. пр-Ьдь) І. (із 
знах.) (41) (виражає об'єктні відношення) (41) (вказує на 
особу або інстанцію, у присутності якої відбувається дія) 

перед (кого, чого), до (кого, чого) (31): ми кроль казимир... 
явно пов'Ьдают (1), колиж то пришєдши пред наше обличе 
слуга нашь в'Ьрньш ходко бьібєлскьш, и оуказал єсть 
кнАзА львовьі листи (Судомир, 1361 А02 6); а сє я пань 
мацина... осв'Ьдчаю... ажє пришєдь прєдь наше обличьє.. 
ходоро шидловоскии... и продаль пану клюсови свою 
дЬднину (Львів, 1400 Р 60—61); Я лань дЬтри(х) нзь бу- 
чА(ч)... визнаваємь... како пришє(д) андр^іко синь гринь- 
ковь прє(д) на(с),.. єсть прє(д)ль (!) село гринковцЬ пану 
Анушєви кирьдЬєви за соро(к) ко(п) готови(х) ггЬнАз'Ьи 
(Кам’янець, 1420 ПГАГ); и ми єсми пришо(д)ши прє(д) 
кнАгиню илияша воєводиноую и прє(д) и(х) пани мо(л)- 
давскии... и єсми смирилисА и сьтокмилисА и оусЬ мер- 
зАчки єсми пустили мимо сА (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ 
СІЛИ, фотокоп.); ми стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чи* 
ни(м)... ожє прїидош'Ь... пр'Ь(д) наши боАри па(н) иванко 
унгоур'Ьновь и(с) панею своєю... и продали свою правоую 
о(т)ииноу (Сучава, 1466 £>//?«Л» 519); 

(відповідав сучасній конструкції з прийменником перед 
із ор.) (10): та єщє имаєтьєго искати закономь пр'Ь(д) на(с) 
(Устя Баші я, 1435 Сові. II, 676—677); А Богдан и жєна 
єго Стана отпоустили прйд нас, аби болшє не имали гЬ- 
гати ани оупоминати на в'Ьки на Ивоула за єго част села 
(Сучава, 1461 ВБ І, 45). 

II. (з ор.) (679) 1. (виражає об'єктні відношення) 
(665) а) (вказув на особу або інстанцію> у присутності 
якої або у відношенні до якої відбувається дія) перед (ким, 
чим) (257): а кто пороушить... росудит сА со мною пр’Ьдь 

бмь (б. м. н., 1386 Р 33); а того нАтсва романь иє имаєть 
оуспомина(т), а ни жАловати, ни прєдоднимь чолов-Ь- 
комь (біс.— Прим, вид.) (Берестя, 1400 Сові. II, 618); 
а ти я села дадошє пр'Ь(д) нами и на наше в'Ьдашє (Сігет, 
1404 ГМ); па(н) ивашко дЬдошицкии положили свои листи 
граничний прє(д) нами н прє(д) пани (Зудечів, 1413 Р 
83); а кто сє слово наше пороуши(т),.. разсоуднт сА сь 

мною пр'Ь(д) бгомь (Київ, 1454 Р 154); а возємши воли 
имає(т) на на(с) свои ігЬнАзии прави(т) прєдь королємь 
(Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); А хто по- 
томь порушить сей нашь запись, разсудитьсе прєдь Бо- 
гомь (Кобринь, 1465 АкВАК ІII, 4); О раздЬлоу хто сА 
дЬли(т) прє(д) прїятєлї (XV ст. ВС 8); И оуставши наши 
слоуги Сима и брат єго Оника та заплатили оуси тоти вн- 
шєписаннїи пинЬзи... оу роуки слоуз’ь нашємоу Сими БєпЬ 
... прАд нами и прАд нашими боярє (!) (Ясси, 1500 ВБ 
II, 175); 

б) (вказує на особу, у відношенні до якої відбувається дія) 
перед (ким), від (кого) (2): а тако(ж) варє кто о(т) наши(х) 
боярь... оусхочєт ти(х) цигани задержати или затаити 
прє(д) калоугерми, то(т) заплати(т) свою шїю (Сучава, 
1448 Сові. II, 353); а тако(ж) варє кто оусхочє(т) о(т) на¬ 
ши (х) боярь ти(х) цигань задрьжати или затаити пр’Ь(д) 
калугєрми то(т) да заплатить свою шїю (Сучава, 1453 
£)/Р«А» 503); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником перед 
Із знах. обо ор.) (394): ми алєксандрь воєвода... чинимь 
знаменито... ожє то(т) истиннии башога маноуило прїидє 
прє(д) нами... и дадє єдно село своє оурю(ч)ноє... манастьі- 
рю о(т) иЬмца (Сучава, 1428 Соб/. 1, 228); и ми єсми прн- 
шо(д)ши... прє(д) паномь браєвичємь и пре(д) паномь 
прькалабомь и прє(д) паномь витолтомь... и єсми смирили¬ 
сА и сьтокмилисА и оусЬ мерзАчки єсми пустили мимо сА 
(Самбір 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); а бЖдє(т) ли 
хто иньшии мєни(л)сА право имє(т) кь той очинє имєє(т) 
прїити прє(д) соу(д)єю а оуказа(т) своє право (XV ст. ВС 
22 зв.); ми Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє 
прїидоша пр'Ьд нами и прід оусими нашими молдавскими 
боярє молєбникь нашь кир попь Григорїє... и сь вьсЬми 
яжє о хрисгЬ братїами... и изм^нили сь господство ми пра¬ 
воую монастирскоую отниноу (Ясси, 1500 ВБ II, 173); 

15* 



!ПРЄЦЬ — 228 — ПРЄЗЬ 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
дав.) (3): мьі ВЬликии коро(л) влодиславь... знаємо чи- 
нимь... ажє нашь вєрньїи слоуга данило дажбогови(ч) 
задєрЬвєцкии... оуказаль прЬд нами свою вЬрноую слоуж- 
бу (Краків, 1334 Р 53—54); а кого коли г(с)дрь нашь, 
кроль влодиславь, пошлєть своихь слугь... до нашєи 
зємли, тогдьі тии имають прєдними (йіс.— Прим, вид.) 
голдовати слюбити, тако Ако и мьі слюбили и голдовали 
прєднашимь (!) господарємь, кролємь (б. м. н., 1395 Сові. 
II, 610); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з Іншими від¬ 
мінками) перед (ким, чим), перед (кого) (9): мьі илїа 
(воєвод)а... чинимь знаменито... ожє то(т) истинньїи 
ивашко... приїде прЬ(д) господствами и продаль ...поло¬ 
вина своєго села (Сучава, 1439 Сові. II, 35); и також(д)єрє 
ива(н) снь васко(в)... ись своими братїами да нє имаю(т) 
тЬгати на марушку... понє(ж) страти(л) ива(н) ись братїа¬ 
ми своими прА(д) оусєго праваго закона (Сучава. 1474 
ДГСХМ). 

2. (виражав часові відношення) (9) (вказує на день, ка¬ 
лендарну дату, подію, якій передує дана дія) перед (чим) 
(6): писано листо... оу понєдЬлникь прєдь рускими мАсо- 
пустьі (Луцьк, 1388 Р 37); в опатовЬ прєдь громницАми 

оу лЬта нарожєнья сна бжья тисА(ч) и триста дєвАносто 
осмого літа (Опатів, 1398 ЗЛЕІК); на крєпость тому и на 
вєликоє потвєржєньє сєму нашомоу листу привЬсили єсмо 
наши пєчати... оу пАтокь, прєдь прЬображєньємь га ба 
нашєго їу ха (Кам’янець, 1404 Сові. II, 625); яко да творАт 
ми памАть... єдинь день вь годь в чє(тврьто)к пр'Ьд свАтьім 
великомучеником Димитрїємь (Молдовиця, 1462 ВИ І, 
70); на том соимЬ оуси рЬчи, о которьш сЬ нє могли изго- 
дити промєж собою, которни (в орие. котоирьі.— Прим, 
вид.) сЬ дАяли прєд посолством... имають бити соужєнн 
(під Хотином, 1467 Ви II, 297); 
прєдь тим (3) перед тим, раніше: ми Ивань Мир- 

ча... слубуемо... великому и велебному Владиславу... крол 
Полскому... одержати и полнити тн-то листи и записи 
нашь, якося єсмо прєдь тим оу нашихь листехь записали 
(Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ и ми порадив сА с нашими кнзи... 
дали єсмо тому прє(д)рєчєному пану андрЬю... село мих- 
линь... со всимь с тимь што... к тому имЬнью слушаєть и 
прє(д) тимь слушало (Київ, 1433 Р 118—119); А єстли би 
господарь кроль єго милость того соимоу на тоть день... нє 
лроизволил, але бьі єго милость инн день прєд тим або по 
том положили томоу то соимови, тогдьі єго милость имаєть 
господар А Стєфана воєводоу своими посли... обьіслати, и 
день положити и намЬнити (під Хотином, 1467 ВБ II. 
297—298). 

3. (виражає модальні відношення) (4) перед (чим): тако 
ми с пани... смолвивши сА видАчи єдного бога прєдо очи¬ 
ма а_подлугь смолвн оставили єсмн бЬлєцко (!) при бЬл- 
цЬ (Львів, 1421 Р 94); А коли (ж) оу жалоба(х) оу правєд- 
лива(г) соу(д) нє иєть (!) гнєвь имЬсца... имєєть соу(д) 
како во(г) (1) нмети в роуцє а ба прє(д) оочима (!) а сказа- 
нїя бьі чиниль справедливо (XV ст. ВС 33 зв.); а старости 
хотинскїи н чєрновскїи да имают моц над кажднм от под- 
данньїх наших, имаючи бога прєд очима, аби оучинили 
каждомоу справєдливост (Гирлов, 1499 В Б II, 424). 

4. (виражає просторові відношення, вказує на об'єкт, бі¬ 
ля якого відбувається дія) перед (чим) (1): а да(н)н (!) сєи 
листь через руки вєлЬбно(г) мужа... пробоща (с)втого 
(флорїА)на прєдь краковомь (Медика, 1415 Р 87). 
Див. ще ПЄРЄДЬ. 
1 ПРЄДЬ2 (ПРЄЗЬ) (1): О пороучникоу єнжє сА мє- 

нить прє(д) (!) прежнє (!) (XV ст. ВС 8). 
Див. ПРЄЗЬ. 
*ПРЄДЬПИСАНЬІИ прикм. (3) (цсл. прЬдьписании) 

вищезгаданий, вищезазначений: и дали єсмо тому предпи- 
саному пану Йвану МукосЬевичу верхуменова(ния) 

мЬста вЬчно и непорушно (Луцьк, 1430 ЛрхЮЗР 8/ІУу 
8); а даємь тому прєдьписаному пану андрЬю волотовичю 
вєрхумєнования мЬста вЬчно и непорушно (Київ, 1433 Р 
119); А даємь ему, предописанному пану Петрашу Вол- 
ковьіи, ловцу, верху имєнованое место вЬчне, нєпорушьно 
(Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8І1У, 11). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. предписаиому, прєдьписаному 

2 (1430 АрхЮЗР 8/1У, 8; 1433 Р 119); предописанному 
1 (1447 АрхЮЗР 8/IV, 11). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬЇИ, *ВЄРХУПИСАНЬЇИ, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄ- 
ПИСАННЬІИ, *ЗВЄРХУВЬІПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИ- 
САННЬІИ, *НАПР'£гДЬВЬІПИСАНЇИ, *ПЕРВЕЙВЬІПИ- 
САННЬІИ, *ПЕРВЕЙПИСАНЬІЙ, *ПЄРВОВЬІПИСА- 
НЬІИ, *ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, 
*ПЕРВОПИСАНЬІИ, *ПЄРВГЙИНАПИСАНЬІИ, *ПЕ- 
РЕДЬПИСАНЬЇИ, ПР^ЖЄНАПИСАНЬЇИ, *СВЄРХА- 
ВЬІПИСАНЬІИ, * УВЕРХУВЬІПИСАНЬІИ. 

*ПРЄДЬРЄЧЄННЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПРЄДЬРЄЧЄНЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПРЄДИЛЬ див. *ПРИДИЛЬ. 
*ПРЕЕХАТИ див. ПРИЄХАТИ. 
ПРЄЖДЄ див. ПР-&ЖД61. 
ПРЄЖЄ присл. (1) раніше, перед тим: мьі илїа воєво¬ 

да... чини(м) знаємо ... ажє тоть истиньш... пань ивашко 
баласиновичи ($іс.— Прим, вид.) и сь своими братїа¬ 
ми... слоужили прєжє стопочившємоу род(и)тєлю нашємоу 
правою и вЬрною слоужбою, а дєньс (яіс.— Прим, вид.) 
слоужать намь правою и вЬрною слоужбою (Сучава, 
1436 Сові. І, 481). 
Див. ще ПЄРЄЖЄ1, ПРОЖДЕ1. 
*ПРЄЖЄНАПИСАНЬІИ див. ПР'ЙЖЄНАПИСАНЬІИ. 
*ПРЄЖ€РЄЧЄНЬІИ прикм. (1) вищезгаданий, 

вищезазначений: Мьі ильАшь воєвода... записуємьсА тьїмь 
пношамь што к намь з литьвьі приєхали на нашю служ- 
боу прєжєрє(ч)ному пну станиславу з вронова (Сучава, 
1433—1443 АРМ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч, прєжєрє(ч)иому (1433—1443 АРМ). 
Див. ще ВЬІШЄРЄЧЄННЇИ, *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬІИ, 

*Н АПРЄДЬРЄЧЄН ЬІИ, * ПЄРВОРЄЧЄН ЬІИ, * ПЄРЄДЬ- 
РЄЧЄНЬїИ, ПРЄДРЄЧЄНЇИ, ПРЄРЄЧЄНЬЇИ, *ПРОРЄ- 
ЧЄНЬІИ. 

*ПРЄЖЄ0УКАЗАНЬІИ прикм. (1) вищезгаданий, 
вищевказаний: тьіи старцЬ... вьізналї и вказали староую 
границю и врочища межи облазнїчи и межи дЬдошичи по 
тоть пото(к) мальїи крїховєць... и по дорогоу прєжє оука- 
заноую межи криховьє и сЬножати (Зудечів, 1421 У 96). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. прєжє оуказаиоую (1421 Р 96). 
! ПРЄЖНЄ (ПРЄЖНЄГО) див. *ПРЄЖНИИ. 
*ПРЄЖНИИ прикм. (1) колишній: О пороучникоу єн¬ 

жє сА мєнить прє(д) (!) прєжнє (!) до(л)жнїка заплачено 
(XV ст. ВС 8). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ! прєжнє (XV ст. ВС 8). 
ПРЄЗ див. ПРЄЗЬ. 
*ПРЄЗВИТЕРЬ ч. (1) (цсл. прєзвитєрь, гр. леєбрите£о5) 

священик, пресвітер: а єгда похочєть архима(н)дри(т) и 
старцьі братїя пєчє(р)скїи да совє(р)ши(т) в Манастьі(р) 
пєчє(р)скїи митрополить кїєвскїи архима(н)дрита їгоу- 
мєна прєзвитєра дьякона ку свтои литу(р)гїи (б.1 м. н., 
1481 ГПМ). 
ФОРМИ: знах. одн. прєзвитєра (1481 ГПМ). 
ПРЄЗВОЛИТИ див. ^ПРИЗВОЛИТИ. __ 
ПРЄЗЬ, ПРЄЗ, ПР'&ЗЬ, ПРЄЗЬ, ПРАЗ прийм, (35) 

(цсл. прЬзь) (із знах.) 1. (виражає об'єктні відношення) 
(18) а) (вказує на посередника дії) через (кого) або відпо¬ 
відає сучасній безприйменниковій конструкції з ор. (12): 
знамєнитосто чинимьі прєзь тьнь листь... ижє мьі романь 
воєвода... слюбили єсми и слюбуємь... служити... нє- 
прєможєному владиславови... королеви польскому (Суча¬ 
ва, 1393 Сові. II, 607); А тако ажє коли мьі послали наши 
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вирнн боАрн... пана Станчоула... и пана Тоадєра Прода- 
новича нашєго писарі, до господарі нашєго кролі єго ми- 
лосгь, а пань нашь наимиліишїи крол єго милость просил 
нас через тьі наши пани, прєз пана Станчоула и прєз пана 
•0'Єдора Продана, так абьіхом простили пана Михайла ло- 
гоеега и брата єго пана Доумоу (Сучава, 1468 ВИ II, 305); 
а то такнмь обнчаємь и(ж) пїсарь што жалоби попїсоуєть 
по(д) вїною сєдєнїя врАдоу єго наче каза(т) одно по(д)- 
лоу(г) рАдо(в) позововь прєзь слоужєбнїка (XV ст. ВС 
13—13 зв.); А пак аж сА пригодїть та побігнєт нікоторїи 
наш боярин... до кролі єго милости... тот би имал одосла- 
ти сі до нас до своєго господарі, просічи соби от нас мьі- 
роу, сам прєз сі алибо прєз причиноу кролі єго милости 
(Гирлов, 1499 ВИ II, 421); 
б) (вказує на виконавця дії) через (кого) або відповідає 

сучасній безприйменниковій конструкції з ор. (4): про тожь 
мьі иляшь воєвода... знаменито чинимо... како... рожло- 
живьши шкодьі, наияснєишєму княжатю а пану... влади- 
сла(в)... прєзь вєлєможно(г) алєксандра воєводу... оучи¬ 
ненні.., тому истино(м) па(н) владисла(в)... землю шє- 
пиньскоую... даваємн (Львів, 1436 Сові. II, 706); а бьі тоє 
што к ва(м) писали бєзо лети писали бо ровньїми таковьіми 
хитростАми а льстАми прєз мистра и законь літь вьшіь- 
ши(х) проминоулн(х) частокро(т) обольщоньї емн (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 

в) (вказує на особу, яка є причиною дії) через (2): а нико- 
ли не имаем бити в ради, алибо оу вимові, прАз сА алибо 
прАз кого иного. гдє би врєчєнного Казимира кролі... 
иєпожиточнє алибо оувлочетво бьіло би мовєно, алибо пра- 
вовано (Сучава, 1462 ВИ II, 284). 

2. (виражає модальні відношення) (10) через (5): мьі 
илїа воєвода... знаменито чини(м)... како... томоу исномоу 
пану нашємоу... владиславовьі, кролєвн... оучєра, тоу, 
оулєвовьі, посполоу еь в*ьсєю радою нашєю... вири правом 
голдь прізь оурідь присіги... оучинили є(с)ми (Львів, 
1436 Сові. II, 697—698); внзнавамьі тим то листом на єго 
освіцєности... прАз обвєзанні присАгьі нашои и з доть- 
кнєнємь свАтого хреста и прАз єго ціловане, бити повинни 
и обвєзаноу коу дєржаню зоуполна чести и віри нашєи 
(Сучава, 1462 ВО II, 284); ми... слюбоуєм... кролю пол- 
скомоу... прєз бога живаго... и под нашєю вирою хри- 
стїанскою... иміти... мир (Гирлов, 1499 Вй II, 419— 
420); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками, відповідає сучасній конструкції з прийменником 
без з род.) (5): ач бнхомь самь своимь животомь нє по¬ 
сліпши били ку єго мл(с)ти потрєбизносгь єхати прє(!) на¬ 
шєи нікоторєи потрєбизность о(!) нашєи зємли, тогдьі 
мьі пошлємьі помоць своА и паньї свои ку кролєви (Бирлад, 
1439 Со5/. II, 714); Тиж нє имамо ани хочем нєкоторих 
зємль... прАз воли и прАз особного произволєня рєчєнно- 
го пана нашєго королі... кторим коли о би чаєм, отдаліти 
(Сучава, 1462 ВО II, 284); так иж и от тих мість и на потом 
тако ми... и наши дідичи... маєм бити и пановати на приш- 
льіи часи ціло и безпечне, прєз нагабанїА прєрєчєньїх 
кроулі его милости и кнАзА Алєксандра (Гирлов, 1499 
ЄО II, 419). 

3. (виражає просторові відношення) (6) (вказує на простір 
або предмет, біля якого відбувається або крізь який спря¬ 
мована дія) через (5): оучинили єсмо имь границю повн- 
шє манастьірА свАто(г) михаила прєзь криничину на вто- 
ро(м)ь полку (Галич, 1407 Р 68); а хотарь тімь два еєломь 
почєнше о(т) горі на два доуба... а о(т) толі прости на ділоу 
прізь пото(к) на стльпь (б. м. н., 1415 Сові. І, 121); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) через (1): А хотарь томоу еєлоу по знаменах... та 
на гороу на мог(илоу) та межи доубров(ою) та прє(з ду¬ 
бровою на доуб (Сучава, 1493 ВО II, 15). 

4. (виражає часові відношення, вказує на проміжок ча¬ 
су, протягом якого відбувається дія) протягом (чого) (1): 

и прєз год да им слоужАт на вьсАкоу нєдєлю литоургїю, 
на день сьботнни (Гирлов, 1499 ВО II, 156). 

5. (виражає причинові відношення) через (1): Прєзчь 
вєлїкьш заклади частокро(т) оубогьш лю(ди) бьівають 
оутїснєньї (XV ст. ВС 17). 

*ПР6ИТИ див, ПРЇИТИ. 
*ПРЄКАЖЄНЇЄ с. (1) (стп. рггекагепіе) перешкода: 

а єстли би дорозоумили с которои сторони от какнх на¬ 
ших нєпрїятєлєи какоє зло, або шкоді алибо прєкажєнїА, 
а их милость тогди нам и дЬтєм нашим... тоє имают нам о усе 
оу казати и оповісти (Гирлов, 1499 ВО II, 422—423).’ 
ФОРМИ: знах. мн. прєкажєнїм (1499 ВО II, 422). 
Див. ще *ПЄР6КАЗА, *ПРЄКАЗА. 
*ПР6КАЗА ж. (1) (стп. рггекага) перешкода: А також 

ми, Стєфан воєвода, слюбили єсмо и слюбоуєм прірєчєно- 
моу кролєви єго милости... иж николи жаднои шкоді и при- 
кази (!) оучинити нє имаєм, ани оучинком ани радою, ани 
явно ани потаємно (Гирлов, 1499 ВО II, 422). 
ФОРМИ: род. одн. ! прикази (1499 ВО II, 422). 
Див. ще * ПЄРЄКАЗА, *ПРЄКАЖЄНЇЄ. 
*ПРЄЛАТЬ ч. (2) (стч. ргеїаі, стп. ргеїаі, лат. ргае- 

Іаіик) (вищий католицький сановник) прелат: хотА(т) 
то о(т)ложити з ра(до)ю прєлатовь наши(х) и ра(до)ю 
пановь наши(х) (XV ст. СЯ 39 зв.); А сєт (в ориг. сє(т).— 
Прим, вид.) мьі Стєфань воєвода... вьізнавамьі... ажє ми 
и слюбоуемь и слюбили єсми... оусим ярнибискоупом и 
бискоупом и оусимь прєлатамь и оусємоу доуховєнствоу... 
абихомь ми их милости вєпни и подьлани били на вєки 
(Сучава, 1468 ВИ II, ЗОЇ). 
ФОРМИ: род. мн. прелатові* (XV ст. СЯ 39 зв.); дав. 

мн. прєлатамь (1468 ВЬ II, ЗОЇ). 
ПРЄЛОЖИТИ дієсл. док. (2) 1. (що) (перенести на інший 

термін) відкласти, відстрочити (1): а то би кролєви єго 
мл(с)ти Прє(з) єго посли исньїА знаменито било, ТОГДЬІ 
коро(л) и єго короуна имає(т) прє(д)рєчєнни дє(н) голдо- 
ваньА, на инни ча(с) прєложити (Хотин, 1448 Сові. II, 
734). 

2. (що) (передати засобами іншої мови) перекласти, 
витлумачити (1): а прото єстли на пєрвьшии ваши листи 
о(т) мистра о(т)писаноє нє єсть к ва(м) принесено може¬ 
те... на тни то посліднии мистровн листи такь о(т)писать 
подлоугь словь того то нємєцкого спискоу которни... єсмо 
ва(м) роуски(м) язико(м) прєложили длА ліпшєго розоу- 
мінья (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: інф. прєложити (1448 Сові. II, 734); перф. 1 

ос. мн. єсмо... прєложили (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще ОТЛОЖИТИ 1. 
*ПРЄМИНОУЛЬІИ прикм. (3) минулий: и тими часи 

єго милость вишєрєчєннїи крал... нам вьси мєрзАчкн и 
шкоди и кривди, которїиж єсмо єго милости часоу прє- 
миноулєго оучинили, отпоустиль (Гирлов, 1499 ВО II, 419). 
ФОРМИ: род. одн. ч. прєминоулєго (1499 В О II, 419); 

род. мн. прєминоулих (1499 ВО II, 419). 
*ПРЄМЇРЇЄ с. (1) (цел. прімириє) О дати пре- 

м ї р ї є див. ДАТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. прємїрїє (XV ст. ВС 9). 
Див. ще РЕРЕМІКУІЕ. 
*ПРЄМОГУЦИИ прикм. (І) (стч. іг.оЬоисі) всемогу- 

чий, всемогутній: ми алєксандрь воєвода... чинимь знаме¬ 
нито... ажє хотАчи нашєю вірою и нашєю правдою вєлєб- 
ному и освіцєному и прємогуцєму владиславови, великому 
королю поленому... оу казати наше голдованїє и наши при- 
сАги... ижє бнхом*ь николи нє иміли противь єму бити 
(Дольний Торг, 141! Сові. II, 637). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. прємогуцєму (1411 Сові. II, 

637). 
Див. ще ПРЄМОЖНЬІИ, 
ПРЄМОЖНЬІИ прикм. (2) (стп. рггетогпу) могутній: 

вло(д)славь... кроль полекии... знаменито чинимн... ижь 
нікгдн прєможнни пань алєксандрь воєвода землі мол» 
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давскои з направн а ради нєпрнятєлии нашихь... присАгь... 
и записовь намь оучинєннхь... с коруною нашею пере¬ 
ступивши и зломивши биль напротиву намь и на(с) роз- 
гніваль (Ланчиця- 1433 Р 120—121), 
ФОРМИ: наз. одн. ч. прєможнии (1433 Р 120); ор. одн. 

ч. прєможньїмь (1433 Р 123). 
Див. ще * ПРЄМОГУЦИИ. 
*ПРЄМОЧИ дієсл. док. (2) (цсл. прімошти) 1. (кого) 

виграти судову справу у вищій інстанції (у кого) (1): 
Пірви(х) обнчаєвь соудм бнвали соужєнн бєзь часоу 
яжє нєколи по обіді опївшисА соудьі соужени а такь 
нєгді сїльнни оубогь премогль зань(ж) не по(д)лоугь 
часовь соудь бьіваль (XV ст. ВС 13). 

2. (кого к собі) прихилити, притягнути (кого до себе) 
(1): А пань костА валаши(н) слюбоую и слюбиль есмь... 
вєрєнь бьіти своєму г(с)дрют кролю поленому, в л оди сла¬ 
ву... служити ми ему вірне своєю братьєю которьі(х) 
ко(л) прємогу к собі (Щекерів, 1402 Собі. II, 623). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. премогль (XV ст. ВС 13); 

майб. 1 ос. одн. прємогу (1402 Собі. II, 623). 
Див, ще *ПЄР6М0ЧИ 2. 
*ПРЄМЬІСКИИ див. ПРЄМЬІШЛЄСКЬІИ, 
ПРбМЬІШЛЄСКЬІИ прикм. (5): Мьі бискупи маціи 

прємнски(и) и офанасіи владьїка прємнски(и)... костко 
судьА прємьіски(и) Ацко соудьА саноцки(и)... чинимьі знає¬ 
мо... како ко(л) та річь межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) 
влодиславом*ь пол(с)кимь с однои стронн межи панею 
Адвигою отикою пилєцкою... с другоі строньї о волость 
о залісиє... на многи(х) роціхь прє(д) на(м) водила(с) 
(Медика, 1404 Р 69—70); Мьі па(н) сташко ись давндова 
староста самборьскьіи приводимо то ку вічнои памАти 

нинішнимь и потомь бу(д)чимь илья влдка прємншлєскни 
а самборьскни жаловаль сА прє(д) кролємь на стрілковці 

ажє оубивають сА оу землю оу црквную стго спса (Пого¬ 
ничі, 1422 Р 97). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. прємьіскьі(и) 3 (1404 Р 69, 70); прє- 

мьішлєскьіи 1 (1422 Р 97); род. одн. ж. Премьіской (1408 
АкЮЗР І, 6). 
Див. ще ПЄРЄМЬІШЛЬСКИИ. 
Пор. *ПЄРЄМЬІШЛЬ. 
*ПР6НАИЯСН1іИШИИ прикм. найв. ст. (4) (стп. 

рг2епа]іа5їїіеІ52у) (шанобливий титул князя або короля) 
найясніший: а про тожь гдн(ж) прєна(і)Асніишєє кнАжА 
и па(н) казимирі... коро(л) полеки... на(с) напомАноу(л), 
абьі єсмо єм(оу)... чистою вірою и пєвною, Ако и пред¬ 
кове наши тримали и держали прото(ж), мьі... вьізнаває(м)... 
ижє єм(оу)... чистою віроу и пєвною боудє(м) держати (Хо¬ 
тин, 1448 Собі. II, 733—734); по(д)писана бнеть сия капли- 
(ца повеліні)емь... короля пресветлого казимира... и его 
королевое пренаясніішей паней елизаветн (Краків, 1478 
ОБРИ 130). 
ФОРМИ: дав. одн. ч., с. прєнаиясніишом(оу) 1 (1448 

Сові. II, 733); прєнаАсніишом(у) 1 (1448 Собі. II, 738); 
наз. одн. с. прєна(ї)Асніишєє (1448 Собі. II, 733); род. одн. 
ж. пренаясніішей (1478 ОБРН 130). 
Див. ще НАИЯСНИИШЇИ. 
Пор. *ЯСНЬІИ, *ЯСН'ЯИШИИ. 
*ПР6НАІАСН1ЇИШИИ див. *ПРЄНАИЯСН'ЙИШИИ. 
*ПРЕНАНЕЗВИТЯЖНЕІШИИ прикм. найв. ст. (1) (стп. 

піег^усі^гопу) (шанобливий епітет володаря) найнепе- 
реможніший: по(д)писана бьість сия капли(ца повеліні)- 
емь... короля пресветлого казимира,.. и его королевое... 
Єлизавети іс поколенья ці(са)рьского вноука пренанезви- 
тяжнеішего цесаря жікгимонта пана земли ракуськоіе 
і чеськое (Краків, 1478 ОБРН 130). 
ФОРМИ: род. одн. ч. пренанезвитяжиеїшего (1478 ОБРН 

130). 
•ПРЕНАЯСНІЇІШИИ див. *ПРЄНАИЯСН'ЯИШИИ. 
*ПРЄНААСНИИШИИ див. *ПРЄНАИЯСНІЇИШИИ. 

* ПР60БРАЖ6Н ИЄ див. ПР'ЙОБРАЖЄНЇЄ. 
*ПРЕПОДОБНЬІИ прикм. (7) (цсл. пріподобнни) (ужи¬ 

вається як епітет святих і благочестивих монахів) препо¬ 
добний: Милостію Божіею и Пречистня Его Матере и молит¬ 
вами святихь и преподобнихь отець нашихь Печерскихь 
(Київ, 1398 ДГПМ)\ да оутврьдим и оу кріпим нашоу 
свАтоую митрополію от Романова трьга идєжє єст храм 
пріподобніи матєри нашєи Параскєви (Сучава, 1488 ВИ 
I, 355—356). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. пріподобніи (1488 БО І, 342 , 355); 

род. мн. преподобнихь, прп(д)бни(х), прпбни(х) (1398 
ДГПМ\ 1446 Р 154, 155); дав. мн. лрп(д)бни(м) (1446 Р154). 

*ПРЄПОЧТЄНЬІИ прикм. (3) високоповажаний, висо¬ 
кошановний: мн етєфань воєво(д)... знаменито чини(м)... 
ожє то(т) истиннн(и) и прєпо(ч)тєнн(и) боліри(н) на(ш) 
вірнн(и) па(н) михаи(л) логобє(т) служи(л) на(м) право и 
вірно (Сучава, 1445 Собі. II, 211); А на болшєє крі- 
посгь и пооутвєрждєньє, віліли є(сми) нашємоу вірно- 
моу и пріпочєтєнномоу боліриноу жоупаноу Тьоутоулові 
логофетоу писати и нашоу печать привісити к еємоу листоу 
нашємоу (Сучава, 1484 ВИ І, 279). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. прєпо(ч)тєнн(и) (1445 Собі. II, 

211); дав. одн. ч. пріпочтєнномоу 1 (1448 Собі. II, 306); 
пріпочєтєнномоу 1 (1484 ВБ І, 279). 
Пор. *ПОЧЬТЄНЬІИ. 
ПРЄРЄЧ6НБІИ, ПРЄРЄЧЄННЇИ, ПРЄРЄЧ6НЇИ прикм. 

(55) (стп. рг2ег2ес20пу) вищеназваний, вищезгаданий: 
аіе іезіНЬу пекоіогуі... о гаЬІІіи беііаіі... Ьуі оіцуіпеп, 
іако^у та]’еІ' Ьуіі роз\уеІсгоп ігегпа сЬгезІ'іапу... а ]езІ- 
ІіЬу з\уеікі ргегесгопуіе, пе^іппозі'іи іеНо роз\уеІсгі1і Ьу, 
сЬгезі'іапіп... пеІііо5Їше таіеі' ріаіііі (Луцьк, 1388 2РЬ 
107); а тнхь всіхь записовь потвєржаємь симь нашимь 
листо(м) ижь имієть нашь милни приятіль етєфань воє¬ 
вода прєрє(ч)нни діти єго и намістковє свою землю во¬ 
лоокую всю держати (Ланчиця, 1433 Р 124); А також прє- 
рєчєннїи крал его милость ис прєрєчєнннми братїями єго 
милости слюбили нам, Стєфаноу воєводі... иж нигдє и 
николи нам ни жаднои шкоді, ани оуражєнїА... не имают 
нам оудилати (Гирлов, 1499 ВБ II, 422). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. прєрєчєнии, прєрє(ч)нни 9 (1433 

Р 121, 123, 124; 1434 Собі. II, 666; 1448 Собі. II, 734; 1499 
ВБ II, 419, 420); прєрєчєниїи 3 (1499 ВБ II, 420, 421, 422); 
прєрє(ч)ннии 2 (1434 Собі. II, 666); прєрє(ч)нни 1 (1434 
Собі. II, 666); прєрєчєнїи 1 (1499 ВБ II, 423); род. одн. ч. 
прєрєчєного, прєрє(ч)ного 3 (1433 Р 121; 1448 Собі. II, 734); 
прєрєчєнаго 1 (1499 ВБ II, 424); дав. одн. ч. прєрєчєномоу, 
прєрє(ч)ному 3 (1433 Р 121, 125; 1448 Собі. II, 734); прєрє- 
чєниомоу, прєрє(ч)ниому 2 (1434 Собі. II, 666; 1499 ВБ 
II, 420); прірєчєномоу 1 (1499 В Б II, 422); прєрєчєно(м) 1 
(1448 Собі. II, 734); ор. одн. ч. прєрєчєним, прєрєчєнимь 
З (1433 Р 123; 1499 ВБ II, 419, 423); прєрє(ч)ниимь 1 (1434 
Собі. II, 666); прірєчєнним 1 (1499 ВБ II, 420); дав. одн. ж. 
прє(рє)чєнои 1 (1448 Собі. II, 734); прірєчєииои 1 (1462 
ВБ II, 284); ор. одн. ж. прєрєчєнною І (І499 ВБ II, 423); 
прірєчєною 1 (1499 ВБ II, 423); наз. мн. ч. прєрєчєиїи З 
(1499 ВБ II, 422, 423); прєрєченнїи 1 (1499 ВБ II, 421); 
прєрєчєнии 1 (1499 ВБ II, 420); ргегесгопуіе 1 (1388 2РЬ 
107); род. мн. прєрєчєних 4 (1499 ВБ II, 419, 420, 423); 
прірєчєиних 1 (1499 ВБ II, 421); дав. мн. прєрєчєним, 
прєрє(ч)ни(м) 2 (1448 Собі. II, 733; 1499 ВБ II, 420); прє- 
рєчєнним 2 (1499 ВБ II, 419, 426); прірєчєним 1 (1499 ВБ 
II, 422); знах. мн. ж. прєрєчєнии (1499 ВБ II, 420); ор. 
мн. прєрєчєниими 1 (1499 ВБ II, 422); лрєрє(ч)ннимн 1 
(XV ст. ВС 29). 
Див. ще ВЬІШЄРЄЧеННЇИ, *НАПЄРЄДР6ЧЄНЬІИ, 

* НАПРЄДЬРЄЧбН ЬІИ, * П6РВ0Р6Ч8Н Ьї И, * П ЄРЄДЬ- 
РЄЧЄНЬІИ, ПРЄДРЄЧЄНЇИ, *ПРЄЖЄРЄЧ6НЬІИ, *ПРО- 
РЄЧЄНЬІИ. 

*РКЕКЕС2(ЖУЗ див. ПРЄРВЧЄНЬІИ. 
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*ПР6Р03КИИ ч. (1) (особова назва): Ми... клюсь 
в*жнАн(с)ки(и) миколаи прсрозки(и) (так.— Прим. вид.) 
Ань фортуна... чинимьі знаємо... како ко(л) та р*чь межи 
иаши(м) г(с)дрмь кролє(м) влодиславомь пол(с)кимь с 
однои стронн межи панею Адвигою отийою пилєцкою... с 
другої стронн о волость о зал*снє... на многи(х) роцЬхь 
прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: паз. одн. ! прсрозки(и) (1404 Р 69). 
Див. ще * ПЄРЄРОСКИ И2. 
*ПРЕСВЕТЛЬІИ прикм. (1) (шанобливий титул кня¬ 

зя або короля) найясніший: по(д)писана бьість сия капли- 
(ца повел*ні)емь великодержавного короля пресветлого 
казимир а... короля польского і великого кнзя литовского 
(Краків, 1478 ОБРИ 130). 
ФОРМИ: род. одн. ч. пресветлого (1478 ОБРИ 130). 
Пор. *СВ*ТЛЬ!Й 2. 
♦ПРЕСВЯТЬІИ див. *ПР'ЬСВАТЬІИ. 
*ПР6СВАТЬІИ див. ПРЯСВАТМИ. 
*ПРЄСЛЮЖИЧЬ ч. (1) (особова назва): Ми бискупи 

мац’Ьи гірємьіски(и) и офанасЬи владика прємнски(и)... 
волчко прєслюжи(ч) андрьико бубєл(с)ки(и)... чиними знає¬ 
мо... како ко(л) та рЬчь межи нашн(м) г(с)дрмь кролє(м) 
влодиславомь пол(с)кимь с однои стронн межи панею 
Адвигою отиною пилєцкою... с другоЬ строиьі о волость 
о зал’Ьсиб... на многи(х) роцЬхь прєд на(м) водила(с) (Ме¬ 
дика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. прєслюжн(ч) (1404 Р 70). 
Див. ще ПЄРЄСЛЮЖИЧЬ. 
ПРЄСМЬЇЦКИЙ ч. (1) (особова назва): а при том бьіли 

панове их м(и)л(о)ст: пан Тишко Ходикович Корєнєв- 
ский... а Прєсмьіцкий Станислав, а єго син Ян (Берестя, 
1466 АЗ І, 62—63). 
ФОРМИ: наз. одн. Прєсмицкий (1466 АЗ І, 63). 
*ПРЄСНЬІИ див. *ПРИСНЬІИа. 
І ПР8СТАПИТИ див. ПР'ЙСТЬПИТИ. 
* ПРЕСТОЛ Ь ч. (1) (цсл. пр'Ьстоль) (у православній 

церкві столик, що стоїть посеред вівтаря) престол: а то 
есми и вь Евангеліе уписаль, которое лежить на престолі 
у Церкви у Пречистое Богоматере (Вільна, 1499 АСД 
VI, 3). 
ФОРМИ: місц. одн. на престол* (1499 АСД VI, 3). 
*ПРЄСТОУПИТИ див. ПР'&СТЬПИТИ. 
1ПРЄСФЄТЄИ див. *ПР'БСВАТЬїИ. 
ПРЄС'ЇГКЬ ч, (1) (особова назва): А на то єст велика А 

марторїА... пан Оанца ПрєсЬкь, пан Н*гь комис, пан Лоу- 
ка столник (Сучава, 1464 БО І, 84). 
ФОРМИ: наз. одн. ПрєсЬкь (1464 ВИ І, 84). 
*ПР6ТИ дієсл. недок. (1) (цсл. прЬти) (чого) заперечу¬ 

вати (що): марти (!) оупомина(л) абн ємоу вєрноуль а о(н) 
то(г) прєль (XV ст. ВС 32). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. прєль (XV ст. ВС 32). 
Див. ще *ЗАПР6ТИ, *ЗАПР'ЙТИ СА, ОУПРИТИ С&. 
*ПРЄОУНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
*ПР60УТЄСКИИ ч. (1) (особова назва): а на то... в*ра 

пана стана прєоутєского (Сучава, 1409 £>/Р«А» 437). 
ФОРМИ: род. одн. прєоутєского (1409 ВІЯ «А» 437). 
*ПР6ЧИСТЬІИ прикм. (102) (цсл. прічистни) 1. (ужи¬ 

вається як епітет богородиці) пречиста, непорочна (100): 

Се я кнАзь юріа холмьскии... придали єсмо к цркви бжои 

прєч(с)тои бгомтри на бгомолє вєчистоє села стрижово слєп- 
чє космово (Холм, 1376 Р 22); Милостію Божіею и Пре- 
чистьія Его Матери и молитвами святнхь и преподобннхь 
отець нашихь Печерскихь (Опатів, 1398 ЗЛЕІК)\ и боуди 

ємоу клАтва о(т) ба оца... и о(т) прч(с)тьіА вл(д)чцА нашєа 

бца и при(с)двьі мрїа (Київ, 1446 Р 154); М(и)л(о)стию 
божєю и пр(є)чьістое єго матери (Ровно, 1483 АЗ І, 82); 

прото(ж) бгоу коу хвалє н єго прч(с)тои мтри а к оужнткоу 

нашимь по(д)даньімь што учиніть конєць жалобамь вн- 
даваємн и оуставлАємн права кторая жь вшистци в нашен 
зємли имають соудить и по(д) виною держать (XV ст. ВС 
10); а то есми и вь Еваигеліе уписаль, которое лежить иа 
престол* у Церкви у Пречистое Богоматере (Вільна, 1499 
АСД VI, 3); па(к) кто с* покоуси(т) пороушити... нашєго 
даанїА и потвьрж(д)енїА, таковїи да єсть проклА(т) о(т) 

га ба... и о(т) пр*ч(с)тнА єго бгомтрє (Ясси, 1500 Сові. 5. 
231). 

2. церква або монастир на честь пречистої богородиці 
(1): Отписую Пречистой до Печерского монастьіра панцьір 
и кожух куний (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/1У, 29); Пре¬ 
чиста и Пустннская (1) (назва монастиря 
на честь пречистої богородиці біля Києва): Тежь паномь 
владьічньїмь десятийкомь не надоб* вь тн люди уступа¬ 
тися вь монастнрскїе, а владиці Полоцкому того нгумена 
у Пречистой Пустине кой, не судити (Мстиславль, 1500 
АСД II, №3). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. прч(с)таа 2 (1422 Гі£. 

№ 35; 1428 Сові. І, 228); пр*ч(с)тиа 1 (1443 ПГСММ); 
зам. род. отпрьчиста, пр*ч(с)та 4 (1452 Сові. II, 462; 1454 
Сові. II, 502; 1455 Сові. II, 531, 564); род. одн. ж. пр*чи- 
стна, пр*ч(с)тнА 13 (1435 Сові. II, 679; 1439 Сові. II, 
59; 1448 Сові. II, 306; 1458 ВИ І, 9; 1459 ВБ І, 34; 1470 
ВБ І, 153; 1479 ВБ І, 222; 1488 ВБ І, 343; 1492 ВБ І, 

511; 1500 Сові. 3. 231 і т.ін.); прч(с)тнл, прчтнм, прч(с)- 
тня 10 (1401 ЗКЄ\ 1407 Сові. ї, 57; 1408 Сові. І, 61; 1409 
БІЯ«А» 437; 1429 455; 1438 БІЯ*А» 472; 1446 
Р 154; 1448 БІР № 10 в; 1460 515); пречистое, 
Пречистое, пр(є)ч<ис>тоє 6 (1470 АЗ І, 67; 1486 АкЮЗР 
І, 295; 1489 АЗ І, 89; 1499 АЛМ 36; АСД VI, 3); пр*чи- 
стїа, пр*чистї(А> 6 (1487 ВБ І, 311, 313; 1488 ВБ І, 348— 
349; 1489 ВБ І, 378; 1490 ВБ 1, 437; 1499 ВБ II, 149); 
прьчистїа, прмчистна 4 (1444 Сові. II, 208; 1448 Сові. II, 
366; 1490 ВБ 1, 421; 1499 ВБ II, 163); пречистой, прєч(с)- 
тои 4 (1376 Р 22; 1398 ЗЛЕЇК; бл. 1500 АСД її, № 4); 
прічнетои З (1422 БІД Пц. № 35; 1448 Сой/, II, 300; 1449 
Сові. II, 392); прч(с)тои 3 (1409 ВІД*А* 437; 1411 МЯі. 
АІЬ.\ 1435 Сові. II, 689); прч(с)тоє 3 (1429 Р 114; 1467 СП 
№ 13; 1490 Пам.)\ прч(с)тїд 3 (1488 ДГСВМЩ; 1490 
ДГСХМ; БС 149); прч(с)тн, прчеть* 3 (1415 Сові. І, 117; 
1435 Сові. II, 682; 1439 Сові. II, 32); прічистн 2 (1400 Сові. 
І, 37; 1431 Сові. І, 325); пр*чистїЖ, пр*ч(с)тїЖ 2 (1440 МІН. 
208; 1470 ВБ І, 150); пречистое, пр(є)чнстое 2 (1483 >45 
1, 82; бл. 1500 АСД II, № 4); пречистей 1 (1500 АСД II, № 3); 
причисто* 1 (1378 Р 26); прч(с)т*и 1 (1435 465); 
причистнє 1 (1400£>/Р«А» 433); Пречистня 1 (1398 ЗЛЕІК); 
прч(с)тїа і (бл. 1400 Сові. 1,27); і прьчтн і (1453 Сові. 11,454); 

прєчетї/й 1 (1486 БС 144); зам. наз. прєчистїЖ... богородица 

1 (1473 ВБ І, 181); зам. знах. о(т) прч(с)тнА ... бцЖ 1 (1443 
ДГСПМН); дав. одн. ж. Пречистой, пр(є)ч(н)стои 4 
(1444 АрхЮЗР 1ІУІ, 8; XV ст. АрхЮЗР 8/ТС, 29; 1470 
АЗ І, 67); пр'Ьчист'Ьи 4 (1457 Ви ї, 4, 5; 1467 Ви І, 120; 
1478 ВБ І, 219); прьчистон 1 (1467 ВБ І, 120); прч(с)тои 
1 (XV ст. ВС 10); знах. одн. ж. прч(с)тую 3 (1411 Сові. І, 95; 
МІН. АІЬ.\ 1445 Р 150); Пречистую 2 (1499 АСД VI, 2, 3); 
прч(с)тїж 1 (1440 МіН. 208); прч(с)тнЖ 1 (1400 МІН. 208); 
зам. род. о(т) прч(с)тую єго мтрє 1 (1403 ДГАА)\ ор. одн. 
ж. зам. род. от прічистью єго матєрє (1403 /?5 338); 
місц. одн. ж. у Пречистой (1500 АСД II, № 3). 
РР2І прийм. (1) (стч. рРі, стп. рггу) (з місц.) (виражав 

об'єктні відношення з часовим відтінком, вказує на подію, 
з якою збігається дана дія) при: А рггі ІЬігп ЬіН 8\уібсгу 
(Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
Див. ще ПРИ. 
РК2І52АОІТІ див. ПРИСАДИТИ. 
ПРИ, ПРЇ, ПРЬІ прийм. (435) І. ( з місц.) (433). 1. (ви¬ 

ражав об'єктні відношення з часовим відтінком) (286) 
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а) (вказує на подію, з якою збігається дана дія) при (202): 
а при томь бьіль попо пєчірєскии петрь а корьчмить 
олєхновичь сємєнь (Перемишль, 1359 Р І0); а при томь 
бьіли свідци (Коломия, 1398 Р 57); иньїхь вєлі при томь 
добрьіхь бьіло (Львів, 1412 Р 81); а при то(м) бьі(л) оуро- 
жєньїи пань григорь багавьскьш а пань Акушь сєкирин- 
скьіи (Кам’янець, 1420 ПГАГ); А при том бьіли свєтки 
наша^рада (Київ, 1437 А5 І, 34); А при той речи бьіли свєд- 
ки (Луцьк, 1444 АЗ І, 40); А при томь бьіли могоричници 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); а прьі томь били и того доб¬ 
ре свідоми люди добрьіє (Володимир, 1475 АЗ І, 72); и 
иньїи оуси наши молдавски боАри вєлики и мали, що при 
томь били (Сучава, 1480 ВИ І, 241); а ргу іот Ьуіу 2 тоіеу 
гикі гетіапе Вегезіеузкіуі (Тришин, 1500 ДПЖН); 
б) (із дієсловами оставити, зоставовати, 

остатися і т. ін. вказує на предмет, який дано ко¬ 
мусь у власність або яким дозволено користуватися) при 
(39): и тьіхь... Городенскихь при томь же праве зоставу- 
емь (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); и осталисА облазничєвє при 
томь дворищи писковича што на гугни (Зудечів, 1411 Р 
79); а зємлАньї тьіхь зімль нмаєть при іхь имінию оста¬ 
вить (Кременець, 1434 Р 130); При чомь всюмь Єго Самого... 
При томь всю(м)ь зоставоую (Прилуки, 1459 Р 172); и тьіми 
разьі пишешь до нась, просячи нась, абьіхмо таки того 
Тишька при той земли оставили (Краків, 1487 РИБ 
434); Глібову жону Остабьєвича оставили есмо близкос- 
т(ь)ю при тьіхь иміньяхь всихь отчиньї ее, што отець ее 
держаль Василей Корсаковичь (Вільна, 1495 РИБ 620); а 
пакь мьі тое село ихь... при нихь тьімь способомь зостав- 
ляемь (Троки, 1498 ГВКОО)\ 

(вказує на якості характеру, носіями яких залишається 
хтось) при (чому) (3): И мьі ... князя Костянтина опра¬ 
вили и при чести есмо его оставили (Вільна, 1495 АЛМ 83); 

(у сполуч. з особовими і зворотними займенниками вка¬ 
зує на особу, у володінні якої щось знаходиться) при (2): 
слободно и доброволно... ємоу к нам при ти... и сь ВСІМ 
своим имєниєм що коли имєт имити при соби (Баков, 
1457 ВВ П, 257); 

в) (вказує на перебування кого, чого при кому, чому або 
на наявність кого, чого поруч) при (кому, чому), з (ким, 
чим) (24): Тьіе вси села... маеть держати... богомолець 
нашь Климентьіи... и о добромь посполитом... прьі нась 
и прьі советахь князевь и боярь нашихь, радити и совето- 
вати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 17VI, 3); а пакь ли бьі нашь 
г(с)подарь нинішнии и потомь будушчии в томь нась не 
хотіли послушни бьіти, мьі имамь, при г(с)подарю, при кро¬ 
лю и при коруні кролєв(с)т(в)а польско(г) остати (Сучава, 
1395 Сові. II, 613); такжє... слубую... ажє хочю тьімь 
лєпіи служи(т) нашєму милому г(с)дрю, кролю пол(об¬ 
кому... и коруні пол(с)кой вєрєнь бьіти и со всіми моими 
боАрьі валаскими... при ни(х) и зоста на віки (Берестя, 
1400 Сові* II, 619); а при их Милости бьіли наши боАрє и 
дьворАнє (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14); А какь дасть 
Богь будемь у вотчине нашой... а тьі тогдн при нась жо 
будешь, и мьі тогьдьі... тому делу конець вчинимь (Кра¬ 
ків, 1487 РИБ 435); А при мні бьіль пань Яцко Хвале- 
лиевичь, а княз Петрь Михайловичь Межиносовичь (Во¬ 
лодимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120); 

(вказує на особу, якої стосується дія) з (ким), при 
(кому) (1): и хочу стоАти при нихь вірно своєю радою 

и помочью противу кажтому (!) члвку и нєприАтєлю 
(Черняхів, 1435 Р 133); 

г) (вказує на особу, в присутності якої відбувається 
дія або на місце, де вона відбувається) при (кім, чім), 
перед (ким, чим) (12): ста(л) сА соу(д)... в чєтвє(р)то(к) 
при пноу Яскоу Кмиті Старості роускомь (б. м. н., 1369 
ПСЧКУ, тогдьі они... оуздали пану вАтславу со всіми обьіз- 
дьі того дворища... яко вьздали при пану блотишєвьскомь 
воєводі илвовьскомь (Львів, 1378 Р 18); а на потвєржє(н) 

писали єсм(ьі о)у сочаві при осщєнно(м) митрополиті 
їосифі рукою братАя логобєта (Сучава, 1408 Сові. І, 61); 
а пакьі бихомь тако не задержали, яко сА есмо записали на 
то(м) сниму... при паноу андровашу... и при пану влостов- 
скомоу... що бьіхо(м) били осажєни нашєи чти (Бирлад, 
1435 Сові. II, 679); а колї сА на(м) прїгодить прїєха(т) до ко- 
торое землї тогдьі соудья тое земли имеєть соудити прї на- 
шомь дворе (XV ст. ВС 12 зв.); При янушку писароу 
(Вільна, 1496 ПДВКА 60); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) при (3): а пакьі бихомь тако не задержали, яко 
сА есмо записали на то(м) сниму, прї наши(х) пановь... и 
прї паиовь иашєго милого... королА ... и прї оуси(х) па¬ 
новь господар А нашєго, королА, що при то(м) бьіли, що 
бьіхо(м) били осажєни нашєи чти (Бирлад, 1435 Сові. II, 
679). 

2. (виражає модальні відношення) посилаючися (на що), 
згідно (з чим), відповідно (до чого) (89): а ми слубоуємо 

ему при нашєі віри... брату роману... тіхо д тисАчи руб- 
лиі воротити исполна (Луцьк, 1388 Р 37); мьі... адамь с 
тура... петрь с кора... слюбуємьі и слюбили єсмьі словомь 
и рукою вшитци при чти и при вірі нашой... и записуєми 
сА етєцку воєводі... вшитки оурАдьі и зьєднанья...сами 
держати непорушно (Ланчиця, 1433 Р 122—123); а дасть 

ли ми коро(л) єго млеть... дєржаниє проречєньїхь гродовь 
и зімль до моєго живота и Азь нелюбую при моюи чти и 
при вірі кнАзАчюи и по(д) тою присмгою ижь не остав¬ 
лю на тьіхь городіхь иного воєво(д)... толико того которьш 
жь бьі присАгль вірє(н) бьіти королеви (Кременець, 1434 
Р 131); а слюбую при чти и при вірі (Вільна, 1451 АкЮЗР 
II, 106); а то все вьішє писано слюбоує(м) здержати и по¬ 

повнити при ншои чти и при хри(с)тианскои вірі (Сня- 
тин, 1454 Р 163); Тое вьсє вьі(шєписа)нноє мьі вьішєпи- 
саннїи І о Стєфан воєвода... (с) любуєм и слюбили есмо... 
(здержати и пополнити...) при нашєи чти и при нашєи 
доуши и при нашєи хпистїанскои віри (Сучава, 1499 ВВ 
II, 443). 

3. (виражає часові відношення) (43) (вказує на особу, за 
життя якої, або на подію, під час якої відбувалася або від¬ 
бувається дія) при (кому, чому), за (кого, чого) (36): со- 
льянь бн(с) колокь(л) сиі стму юрью при князи дмитріи 
игуменомь евьфимьемь (б. м. н., 1341 ОБРИ 75); истало- 
сА при державі пана отьі старостві рускоі злі (!) (Львів, 
1370 Р 18); а записаль есми на своемь имініи вь домь 
Пречистой... копу гроши взять вь Моисиковичахь а вь 
лісникахь при моемь животі и опослі моєго животі кто 
иметь тое имінія (!) держати (Київ, 1398 ДГПМ); а о(т) 
ско(т) що имоу(т) коупити мьіто да платА(т) и пріпи(с), 

ка(к) платили при оци нашє(м), та(к) да платі(т) (Васлуй, 
1437 Сові. !!, 709); Я, княгини Семеновая, Ульяна Кобрьін- 
ская и сь сьіномь своимь... жаловали есьмо и дали слузі 
нашому... Іуді... церковь святьіхь апостоль Петра и Павла, 
зо всими доходи и сь приходи... како же било передь 
тимь... при старомь попі Петровскомь (Кобринь, 1465 

АкВАК III, 4); Снь при жївоті оца своєго не имаєть оцеви 
пєчати пожїватї (XV ст. ВС 5 зв.); Якь било при прє(д)- 

нихь г(с)дрє(х) воєво(д) волоски(х), и кнзє(и) лито(в)ски(х) 

при алєкса(н)дрє воєводє и при витовьте кнзи аби знали 
вси и приятєли и нєприятє(ли) ваши ажєсте межи вами 
бра(т)я и приятєли (б. м. н., 1496 ПСВВ); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) при (кому, чому), за (кого, чого) (7): ту(т) к 
на(м) пришли брашовіни и жа(лу)ю(т) ажє не лишите 
и(х) продавати свои трьговли друбнни, ка(к) продали при 
иашє(г) родителі (Сучава, 1435 Сові. II, 695); а варе ка(к) 
било прєво (!) и(х) при оці нашєго, тако(ж) и ми (по) 
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том(у) даємь и потвєрждаємь и(м) ис симь листомь нашимь 
(Сучава, 1455 Сові. II, 771—772). 

4. (виражає просторові відношення, вказує на предмет, 
біля якого відбувається дія, або на місце3 де відбувається дія) 
при (чому), біля (чого) (8): Паки же, снаднейшого ради 
отпра-вованя хвали Божое прьі церкви соборной, даємо 
надто подь Острогомь тому господину отцу владьще... село 
наше Бусчу (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ 2); а тамь при той 
дольїни копец-ь усьшано одь Цьіцульїньї дольїньї до урочи¬ 
ща Тулньїковь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 

5. (виражає умовні відношення, вказує на факт, який 
матиме місце при порушенні наказу) під (чим) (6): того ра¬ 
ди колико возовь пошлю(т) о(т) німєцкого монастирі или 
по рибоу или по мє(д)... щобьі и(м) ни оузіли нищо, при 
нашєи вели кой казни (б. м. н., 1429 Л 7/? «А» 455); про то(ж) 
ни оди(н) на(ш) бояри(н)... нигдє по нашєи зємли да не 
сміє(т) имь тоє порушити, при свои(х) шїи и имінїє (Суча¬ 
ва, 1448 Сові. II, 741); А иньї никто оу нашєи зємли без 
их воли... да не смієть их соудити, ани оузАти ис них ни 
єдин грош болшє как вьшіє пишем, при нашєи вєликои 
казни (Сучава, 1458 II, 262). 

6. (виражає означальні відношення) при (1): я Любаргь 
Кгедеминовичь... записали есми и даль село своє Рожис- 
че... соборной церкви у Луцку... противь островов на- 
шихь... почонь оть того копьца при дорозе... на дорогу 
Жуковецкую, кь Бакшиной горе (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2). ' 

II. (з род.) (2) (виражає об'єктні відношеннял вказує на 
особу, в присутності якої відбувається дія) при (кім): 
И при многихь людей верьі годньїхь светковь* (Луцьк, 
1389 РЕА І, 28); а при то(м) бьіли наши панове... и при 
иньі(х) наши(х) боярь вєлици и мали (Сучава, 1449 Сові. II, 
386). 
Див. ще РК2І. 
•ПРИАЗНЬ див*ПРИАЗНЬ. 
ПРИАТЄЛЬ див. ПРИАТЄЛЬ. 
ПРИАТИ див. ПРИАТИ. 
ПРИАЯТИ див. ПРИААТИ. 
ПРИБАВИТИ дієсл. док. (4) (що) (робити більшим за 

кількістю, об'ємом і т. ін.) збільшити: а што па(н) пєтрь 
янови(ч) наложи(т) на тоє имє(н)є на чємєри(н) или што 
прибави(т) дрьжати є(г) в сєбі тогдьі А або по мні боудоу- 
чии вси тьіи накладьі па(н)у пєтроу поплати(т) (Луцьк, 
1467 СП N° ІЗ); В олень онь то отдати, и продати, и замі¬ 
нити, и прибавити, и розширити... какь самь наліпій 
розуміючи (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 59). 
ФОРМИ: інф. прибавити (1497 АЗ 1, 112; 1500 АЛМ 

вип. 2, 59); майб. З ос. одн. прибави(т) (1467 СП № 13); 
З ос. мн. прибавм(т)(1490 Пам.). 
ПРИБЄКЬ ч. (1) (особова назва, пор. стч. РгіЬу&Іау, 

стп. РгхуЬузІалу): мьі па(н) ива(н) па(н) срімскьіи староста 
рускьіи свідчю то своимь листо(м) ижє пришєдь прєд на(с)... 
хміль крщєнє имА прибєкь добьіва(л) на воитку сулимовс- 
кємь половиньї сулимова (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: наз. одн. прибєкь (1412 Р 81). 
Див. ще ПРИБКО. 
•ПРИБЄЧИ дієсл. док. (4) прибігти: Тег іе&ІНЬу... 

шекоіогуі ргїрцгопуі, луеіікоіи роігеЬігпоіи, сгази посгпо- 
по луоіаїЬу, а іезіїіЬу спгезг їапе ]егпи ки рошогепіи пе 
ргіЬеЬІі, ки \уоіапіи лузіакі] зизесі... ІгісІсаГ згеІаЬоту таіеі' 
гаріаіііі (Луцьк, 1388 ІРЬ 108); хто прїбіжи(т) на чюжїи 
домь о броні (!) а оуранАть того (XV ст. ВС 19); коли... 
рать моА прибєгьши, твоимь людАмь зашкодА(т) а я 
о томь оузьвєдавши, а та А рать и (з)дє ко мне при(и)дєть 
потомь я ихь только боудоу не казнити (б. м. н., 1484 
ЯМ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. прибіжіть 1 (XV ст. ВС 6 зв.); 

прїбіжи(т) 1 (XV ст. ВС 19); баж.-ум. сп. З ос. мн. іезІІІ- 
Ьу... ргіЬеЬІі (1388 2РС 108); дієприсл. перед. прибєгьши 
(1484 ЯМ). 

ПРИБКО ч. (2) (особова назва, пор. стч. РгіЬузІау, стп. 
РггуЬуз1а\у): тогдє воитєкь положи (л) листь па(н) тєр- 
навского што жь пани ядвига хмелевая сно(м) с прибко(м) 
издала пол села сулимова воиткови (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: наз. одн. прибко (1412 Р 81); ор. одн. прибко(м) 

(1412 Р 81). 
Див. ще ПРИБЄКЬ. 
*ПРИБКОВЬ прикм. (3): тогді єсмо внсльшіали (так.-- 

Прим, вид.) річь обою зо обоу сторону и прибкову и воит- 
кову (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. прибкову (1412 Р 81); ор. одн. ж^ 

прибковою (1412 и 81); місц. одн. ж. по прибковє (1412 Г 
81). 
Пор. ПРИБКО. 
* ПРИБЛИЗИТИ СА дієсл. док. (3) приблизитися, на¬ 

близитися: слюбоуємь такіжь... ижь какь рихло прєрє- 
чєньїи пань владиславь, кроль полски прєрє(ч)нньіи, албо 

которьі снь єго приближатсА албо прїидєть до рускьі(х) 
зємль, прєрє(ч)нньі стєфань воєвода нашь, имаегь прїи- 
хати обличні, а присАгь олду своєго и записоу потвер¬ 
дити (Сучава, 1434 Сові. II, 666); а коли па(н) на(ш) коро(л) 
єго мл(с)ть приближи(т) сА до рускои зємли, а мьі има- 
є(м) пєрє(д) єго мл(с)ть вьієхати (Серет, 1453 Сові. її, 
765). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. приближи(т) см (1453 Сові. 

її, 765); 3 ос. мн. приближатсм (1434 Сові. її, 664, 666). 
Див. ще *ПОДБЛИЖАТИ СЯ. 
•ПРИБЬІЛЬІИ прикм. (1) (стч. ргїЬуІу, стп. рггуЬуІу) 

(який не стосується основної суми) додатковий: па(к) ли 
бьі мьі не д(б)али платити исти(н)ньіи золотьі(х) и дру¬ 
гих) пришльі(х) шести со(т) золотьі(х), то(г)да коро(л) 
господа(р) на(ш) имиє(т) истигати тьі(х) дванаицА(т) со(т) 
золотьі(х) на наши(х) купцє(х) и на зємлАно(х)... та(к) 
долго, али(ж) жоні нашєи... попо(л)нимьі истинну и при- 
бьільш золоти (б. м. н., 1421 Сові. І, 142). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. прибилии (1421 Соз/. І, 142). 
* ПРИБІГАТИ дієсл. недок. (2) О к церкви 

прибігати див. ЦЕРКОВЬ 3. 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. прибігають (XV ст. ВС 32 зв.); 

перф. З ос. одн. ч. прТбіга(л) (XV ст. ВС 23 зв.). 
ПРИВЄЗАТИ дієсл. док. (1) (що к чому) (прикріпити 

шнуром) прив’язати, привісити: а на болшєє потвєржєнїе 
томоу вьсємоу вьішєписанномоу, веліли єсмьі слоузі на- 
шємоу вірномоу диєнисоу логофєтоу писати и печать 
привєзати к сємоу листоу нашємоу (Сучава, 1439 Сові. 
II, 62). 
ФОРМИ: інф. привєзати (1439 Сові. II, 62). 
* ПРИВЕЗТИ дієсл. док. (9) (що до кого) привезти: а 

што привєзєть изь бєсарабь... оть ві кантари, у бакові, 
польрубєль сєрєбра (Сучава, 1408 Сові. II, 631); а коли 
ливовчанє привєзоуть соукна а либо боуд какїи товарь, 
а оу них никто гвалтом ни один локот... аби не мо- 
гль оузАти (Сучава, 1456 Сові. II, 790—791); коли зять 
нашь, пань Юрша, небощикь, вмерь и по смерти пана 
Юршиной, Ивашко Репа, сестриницьі мои... привезь до 
мене до Крозь и скарбьі пана Юршиньї вси золотьіи, и гро- 
ши... привезь до мене (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. привезь (і498 АЛМ 163); 

майб. З ос. одн. привєзєть 1 (1408 Сові. II, 631); привєзєть 
1 (1456 Сов7. II, 789); 3 ос. мн. привєзоуть, привєзоут З 
(1434 Сові. II, 668; 1460 Ви П, 274, 275); привєзоуть і 
(1456 Сові. її, 791); привєзоу(т) 1 (1453 ПГОВ). 
Див. ще_ * ВЄЗТИ, ПОВЄЗТИ. 
ПРИВЄРНУТИ дієсл. док. (9) І. (кого) (змінити напрям 

руху) повернути (2): и от того привел нас пан Яичинский 
и к граням и рек: тут тьіе грани сам княз великий Швит- 
ригайло, привернувши свои кон и вьінемши кордь, своєю 
рукою тне грани зарубал (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 118). 
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2. (що, що к чому) (віддати назад) повернути (що, що 
до чого) (5): и мьі того досмотрєвши... гораздь, п(а)на 
Федка єсмо в том оправили... а тую Мошєницоу по старому 
привернули есмо кСтупноу (Ступно, 1444 АЗ І, 42); пьітали 
есмо Старьіхь боярь... што била зємлА о(т)шла о(т) скл'ЬнА 
кь блудову оу дєсАтину ино то есмо опАть привернули кь 
Склиню по високую могилу (Луцьк, 1445 Р 150); най пєр- 
вои схюбоуе(м) (!)... ижь нЬ имєє(м), а ни хочє(м) жа(д)* 
ни(х) зємль, а ни панствь земль молдавски(х), пре(з) волВ... 
казнмира, королА поленого... о(т)далити, ачбьі коториА 
били о(т)далєньі тоти хочє(м) и имає(м) привєрноути (Хо¬ 
тин, 1448 Сові. її, 734); и то есми привернула к той ниве 

Клиноватой (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/1V, 158); И оць иа(ш) 
король его мл(с)ть тоє село привєрноу(л) к воло(ди)мирю 
к двороу нашомоу тоуриискоу (Вільна, 1499 ГОКІР)• 

3. (що к чому) повернути (що), використати (що на що) 
(2): волна есми тьіє имєнА продати и замєнити... як хотАчи 
так ихь ку потрєбизнє своєй привернути (Ровно, 1488 А 5 
І, 241). 
ФОРМИ: інф. привернути, привєрноути (1448 С05/. II, 

734; 1488 АЗ І, 241, 242); перф. 1 ос. одн. ч. есми привер- 
иуль (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); 3 ос. одн. ч. привериуль, 
привєрноу(л) (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 118; 1499 ГОКІР); 
1 ос. мн. привернули есмо 1 (1444 АЗ І, 42); єсмо... при¬ 
вернули 1 (1445 Р 150); дієприсл. перед, привернувши (1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 118). 
Див. ще ВЄРНУТИ 1, ВЄРНОУТИ Об, ВОРОТИТИ, 

ВОРОЧАТИ, *ВРАТИТИ, ♦ВРОТИТИ, ОБЄРНУТИ 1, З, 
ОБОРОТНІЙ 1, ОБРОТИТИ, ПОВЄРНОУТИ, *ПОВЄР- 
ТАТИ, ОУВЕРНОУТИ 1, *ОУВЄРНОУТИ СЕ. 

•ПРИВЄРНОУТИ СА дієсл. док. (1) (знову з’явитися) 
повернутися: и вездє на(м) им'Ьнїа е(г) доходи отворєньї 
и нєзаборонни, ка(к) на(м) самому, оу иашеи зємли, до¬ 

колі да(ст) мли бь привєрнє(т)сА наше доброе, ку нашєи 
земли (Сучава, 1457 Сові. II, 811). 
ФОРМИ: майб.Зос. одя.привєрнє(т)см (1457 Со5/. 11,811). 
Див. ще ВЄРНУТИ 2, ВЄРНОУТИ Об. 
ПРИВЄСИТИ див. ПРИВІСИТИ. 
ПРИВЕСИТЬІ див. ПРИВІСИТИ. 
•ПРИВЄСТИ1 дієсл. док. (11) (кого) привести, припро¬ 

вадити (9): И повела нас пани ВасилєваА вєрхь рєчки 
Бродное поущою... и привє(ла)... за дорогоу Слонимскоую 
и Клєпачовскоую, показала то ново розроблено (Лукони- 
ця, 1478 АЗ III, 17); Ино оу том оуставши слоуга наш 
Михоул Боузат и привел оуси свои околни мєжїаши (Су¬ 
чава, 1481 Ви ї, 258); а хто его прївєдБть к томоу забито- 
моу... боле(и) емоу не прїдЬть одно одинь гро(ш) взАть 
(XV ст. ВС 25); и от того привел нас пан Янчинский и к 
граням (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ЇУ, 119); 
прї вести на соудь (1), н а соудь прі- 

вести (кого) (1) порушити судову справу проти кого: 
Пришло пре(д) на(с) ка(к) пєтрь гони(л) яна на оулици а 
би(л) и рани(л) его тогдьі янь прївєдь на соу(д) (XV ст. 
ВС 18 зв.); Пєтрь яна на соу(д) прївєдь а рєкль емоу то(т) 
янь бчольї покраль а да (!) своєго домоу прїнєсль (XV ст. 
ВС 19). 
ФОРМИ: аор. З ос. одн. прївєд* (XV ст. ВС 19); перф. 

З ос. одн. ч. привел, привел, (при)вєль (1480 ВИ І, 239; 
1481 ВВ І, 258; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); 3 ос. одн. ж. 
приве(ла) (1478 А8 III, 17); майб. З ос. одн. прївєдїть 
(XV ст. ВС 25); баж.-ум. З ос. одн. ч. аби... привел (1480 
ВО І, 239; 1481 ВВ І, 258); майб. пас. З ос. одн. ч. боудєть 
приведень 1 (XV ст. ВС 19 зв.); боудєть прївєдєиь 1 (XV 
ст, ВС 6 зв.); дієприсл. перед, прївєдь (XV ст. ВС 18 зв.). 
Див. ще РРПУООІТІ 1. 
ЇПРИВЕСТИ2 див. ПРИВІСИТИ. 
•ПРИВЄШАТИ дієсл. док. (1) (що) (прикріпити шну¬ 

ром) привісити: и они печати свои привєшали на пот- 
вержєне еєму моєму листу (Острог, 1488 АЗ І, 88). 

ФОРМИ: перф. З ос. мн. привєшали (1488 А5 І, 88). 
Див. ще ЗАВ'бСИТИ, ПРИВ'бСИТИ, •ПРИВ'бШАТИ. 
•ПРИВИЛЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
ПРИВИЛЄИ, ПРИВИЛЇИ ч. (14) (стп. рггушіїеї, лат. 

ргш1е£іит) (юридичний документ, грамота, що стверд¬ 
жує право на що) привілей (13): про то... да не добудєгь 
николи иа (в'Ьки...) заиуже потоптаємь всЬхь прьвьі(х) 
привилїи ссЬмь (при)вилїємь, занужє и(х) стари привилїи 
що имали о(т) нашего ро(дї)тєлА (о(т) александра воєво¬ 
да) погориль (Васлуй, 1439 Сові. II, 52); и поведили передь 
нами щожь ихь привилей на ихь село отчизное Осекрово 
зь церкви ихь згинуль (Троки, 1498 ГВКОО); и ми пиу 
станиславу старосте жомои(т)скомоу прьівилє(и) дя(д)- 
ка своєго... казали пєпєїді нами положити (Вільна. 1499 
ВФ); 
О привилїи от коупєж(І) купча грамота: 

А пак привилїи Аврамово, имал он на тоє село от нас же, 
от коупєж, а тотьі его привилїи, аже сЬ коли изьявАт, 
а они да не имают добоувати на сїє наше привилїе николи 
на в'Ьки (Сучава, 1493 ВВ II, 22). 
ФОРМИ: наз. одн. привилей 1 (1498 ГВКОО); привилїи 

1 (1439 Сові. II, 52); зам. ор. сь привилеи 1 (XV ст. НРРГ); 
знах. одн. привилє(и) 3 (1499 ВФ); привилє(и) 1 (1499 ВФ); 
ор. одн. (при)вилїємь (1439 Сові. II, 52); наз. мн. привилїи 
(1493 ВВ II, 22); род. мн. привилєю(в) (1499 ВФ); знах. 
мн. привилїи, привїлїи (1439 Сові. II, 52; 1445 Сові. II, 
218; 1491 ВВ II, 452). 
Див. ще ПРИВИЛЇА, ПРИВИЛЇЄ. 
ПРИВИЛИА див. ПРИВИЛЇА. 
*ПРИВИЛИЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
ПРИВИЛІА, ПРИВИЛИА, ПРЇВИЛИА, ПРИВИЛЇА ж. 

(12) (стп. рггу\уіІе]а, лат. ргіуііе^іит) (юридичний до¬ 
кумент, грамота, що стверджує право на що) привілей: 
тако(ж) ни одну привилїа що (пр)єдни оучинили на тьі(х) 
сє(л), що бьі не добоували на своєю привилїа николи, за- 
ну(ж) топтаємь с симь ли(ст)мь (Сучава, 1456 Со5/. II, 
577); А и привилїе що имали Мароушка... и плємєница еи... 
тая привилїА на тоє село на Илїєшєбщі... от дАда нашего от 
Александра воєвод(ьі), а тота привилїА загибла (Гирлов, 
1499 ВВ II, 155). 
ФОРМИ: наз. одн. привилиа, привилїа, прївилиа З 

(1462 ВВ І, 66; 1488 ВВ І, 323); привилїм 2 (1499 ВВ II, 
155); зам. знах. дати (оучинити, добоувати) привилїа 4 
(1456 Сові. II, 577; 1488 В В І, 356); наз. мн. привилии (1491 
ВВ І, 452); знах. де. привилии, привилїи (1488 ВВ І, 347, 
348). 
Див. ще ПРИВИЛЄИ, ПРИВИЛЇЄ. 
ПРИВИЛЇЄ, ПРЇВИЛЇЄ с. (165) (стп. рггудуііе], лат. 

ргіуі1е£іит) (юридичний документ, грамота, що стверд¬ 
жує право власності на що) привілей (148): А писаль при- 
вильє се поповичь болестрашицкии (Перемишль, 1366 Р 
12); тогдьі пань данило приида прєд нась и тАгаль на вои- 
та зоудєчовьского на сулка о дворище о пьісковича... и 
положили прєд нами королевьскоє привилье (Зудечів, 
1411 Р 79); а они дали своє привилиє пєрє(д) нами, що има¬ 
ли на тоє село (Сучава, 1453 Сові. II, 472); а в того привилА 
тих панов Цєиєнєвских и пєчат ест и тьіх св'Ьтков печати 
єсть, котории ж в том привили написаньї (Луцьк, 1491 
АЗ І, 94); ино в прьівильи о(т)ца нашого стоить, што(ж) 
даль дя(д)ку его паноу миха(и)лу тоє имєньє любчо (Віль¬ 
на, 1499 ВФ); а па(к) привилїе, що имали слоуга на(ш), 
моуша и калина... о(т) илїяша и о(т) стефана воєводове... 
на тоє половини о(т) рьшкани, а они дали оу ру(к) слузЬ 
нашєму, глигорови (Ясси, 1500 Сові. 3. 234); привилїе 
коупежное (1), привилїе от коупєж 
(4) купча грамота: А Оана Коухнє (приви)лїє що и(мал)... 
от коупєж на тоє село... (єще єи дал) слоузь нашємоу 
Тоадєроу Рохатоу (б. м. н., 1482 ВВ І, 265); Пак(ь) приви- 
лїє коупежное що имали на тоє село т(ак(о)ж(є) дали оу) 
наши роуки (Сучава, 1500 РА 260); вєликоє при* 
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вилие (3), привилїє великое (І) див. 
ВЄЛИКИЙ13; листь прииилье(І) див. ЛИСТЬ 1; 

(документ, грамота про надання особливих прав або 
пільг) привілей (9): І Іег, \уаі коїогуіе агіукиіу сїаіііе&то 
іт па іош ргшіїі пазгогп тоуріаапу, роїдуеггаіет іо іт па 
інесхпуіе схазу (Луцьк, 1388 ІРЬ 108); мьі Стєфань воєво¬ 
да... чиним знаменито... оже пришли перед нас наши прїА- 
тєлєвє, боургаре Ливовскии... и просили иас абьіхом имь 
мьіта полєхчили, якожє им стоит оу том старом привилїи 
(Сучава, 1460 ВО II, 272); вєликоє привилиє 
(1), привилїє вєликоє (1) див. ВЄЛИКИЙ 13. 
ФОРМИ: наз. одн. привилїє, прївилїє 10 (1439 Сові. II, 

41; 1464 517; 1490 ВБ І, 434; 1491 ВБ І, 445, 490; 
1494 ВО II, 33, 35, 37; 1495 ВО II, 80; 1499 ВО II, 159); 
зам. ор. ис привилїє, привїлиє 16 (1478 ВО І, 219; 1488 
ВО І. 345: 1490 ВО І. 392: 1491 ВО І. 451: 1492 ВО І, 509: 
1493 ВО II, 27; 1495 ВО II, 64; 1496 ВО II, 92; 1497 ВО 
II, 109; 1499 ВО II, 135 і т. ін.); зам. наз. мн. тоти приви¬ 
лїє 4 (1472 ВБ І, 177; 1488 ВО І, 323; 1492 Соні. 3. 162); 
зам. знах. мн. загоубил тота привилїє 1 (1481 ВО І, 258); 
род. одн. прївїлья, прївиль(м) З (XV ст. ВС 7, 26); привилм 
2 (1491 АЗ І, 94); привилїа 1 (1442 Созі, II, 88); дав. одн. 
прїви(л)ю (XV ст. ВС 26); знах. одн. привилїє, привилиє, 
привїлиє, привїлїє, прївилиє, приви(лїє), прївїлиє 58 (1437 
Созі. І, 541; 1441 477; 1453 Созі. II, 472; 1460 ВБ 
II, 272; 1472 ВО І, 169; 1483 Созі. О. ЗО; 1488 ВО І, 347; 
1491 ВО І, 452; 1497 ВО II, 96; 1500 Созі. 3. 234 і т. їн.); 
при вил ьє, прївїльє, привил(ь)є 5 (1366 Р 12; 1411 Р 79; 
1438 Р 139; XV ст. ВС 26; 1494 РИБ 560); привилє 2 (1491 
АЗ І, 94); прєвєлїє 1 (1491 ВО І, 453); 1 прилїє 1 (1448 
Созі. II, 362); ор. одн. привилиєм, привилїємь, привили- 
є(м) 5 (1452 Созі. II, 422; 1456 МІН. 213; 1462 ВО І, 67; 
1464 ОіР«А* 517); привил(ь)емь 1 (1497 РИБ 683); місц. 
одн. в (на, па) привили, ргї»іїі 4 (1388 ХРІ 108; 1491 АЗ 
І, 94); на (оу, о) привилїє, привилиє 4 (1452 Созі. II, 422; 
1490ОС 148); оу привилїи 3 (1442 Созі. II, 88; 1456 Созі. II, 
788; 1460 ВО II, 272); в привильи 1 (1499 ВФ); в при вил ьи 
1 (1499 ВФ); в прьіви(л)и 1 (1499 ВФ); наз. мн. привилиа З 
(1464 І)/#«Л» 517); прєвєлиа 1 (1472 ВО І, 177); зам. ор. ис 
привилїа, привилїм, привилїя 10 (1489 ВО І, 376; Созі. 3. 
133; 1490 ВО І, 420,436; ДГСХМ; 1499 ВО II, 144, 153, 
162; ЯА 257); знах. мн. привилил, привилїм, привїлия 6 
(1454 Созі. її, 508; 1458 ВО І, 20; 1460 ВО II, 270; 1480 ВО 
I, 239); привилїа,привилиа, прївилїа 3 (1448 Со5/. II, 362; 
1481 ВО І, 258); привилея 2 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28, 
29); привил(ь>я 1 (1497 РИБ 683); ор. мн. привилїами, 
прївилиами, прївилїами 6 (1448 Созі. II, 362; 1455 Сю/. 
II, 561; 1460 ВБ І, 41; 1492 Созі. 3. 162); привилїмми, 
привилиими 4 (1472 ОЇЯ«А* 528; 1491 ВБ І, 491; Созі. Б. 
37; 1499 ВО II, 155); (п)ривилиєми 1 (1447 Созі. II, 273); 
місц. мн. в привилияхь 1 (1389 РЕА І, 27); зам. ор. ис 
привилїахь 1 (1500 ВО її, 173). 
Див. ще ПРИВИЛЄИ, ПРИВИЛЇА. 
ПРИВИЛЇИ див. ПРИВИЛЄИ. 
ПРИВИЛЇА див. ПРИВИЛЇА. 
♦ПРИВИЛНЬІИ прикм. (3) О л и с т ь привил- 

н ьі и див. ЛИСТЬ 1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. привилного (1463 ВО II, 295); 

знах. одн. ч. привилии (1463 ВБ II, 295). 
♦ПРИВИЛЬЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
ПРИВИСИТИ див. ПРИВІСИТИ. 
♦ПРИВЇЛИЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
♦ПРИВЇЛЇЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
♦ПРИВЇЛЇИ див. ПРИВИЛЄИ. 
ПРИВЛАСЩАТИ дівсл. недок. (1) (стп. ргху^іазгсгас) 

(що) мати у власності: До того позволяемь имь в домихь 
своихь вшелякіи пожитки собе привласщати (Луцьк, 1389 
РЕА І, 27). 
ФОРМИ: інф. привласщати (1389 РЕА І, 27). 
♦ПРИВОДИТИ див. Ркї\УООПТ. 

♦ПРИВОЗИМИ прикм. (І) (який привозять з інших 
країн) привізний: До того позволяемь имь в домихь своихь 
вшелякіи пожитки собе привласщати и вшелякіе напое, 
дома робечьі и привозиьіе купуючи, вь домахь своихь шин- 
ковать (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. привозние (1389 РЕА І, 27). 
♦ПРИВОЛИТИ діесл. док. (2) (кому що) дати згоду, 

дозволити (робити що): а коли бьіхомь хотіли любо сами 
взАти в нєго то селище его осаженьє и роспашь или кому 
бьіхо(м) приводили викупи (!) тогдьі имаємь заплатити ему 
пАтьдєсАть гривє(н) полугрошки (Острог, 1427 Р 109); 
коли жь бихомь хотіли тни дві Сєлищи любо сами оузАти 
оу нєго Илн кому приводили бихомь викупити и тогди 
иміємь дати ему за тьш дві сєлищи шєстьдєсАть копь... 
подольскими полугрошники (Турейськ, 1429 Р 112—113). 
ФОРМИ: баж.-им. сп. 1 ос. мн. приводили бихомь 1 

(1429 Р 112); бихо(м) приводили 1 (1427 Р 109). 
Див. ще *ЗВОЛИТИ, *ИЗВОЛИТИ 1, *ПОВОЛИТИ, 

♦ПОЗВОЛИТИ, *ПОЗВОЛЯТИ, *ПРИЗВОЛИТИ, *ПРИ- 
ЗВОЛАТИ, *ПРОИЗВОЛИТИ 2. 

♦ПРИВОЛ'ЙНЬЄ с. (3) дозвіл, згода: знаменитосто чи- 
нимь... иже ми романь воєвода... никимь ие.ппинужень, 
али з доброі... ради своіхь слугь... и с приволіньємь 
оусєі землі волошьскоі... слюбили есми... вірна служьба 
служити... владиславови... королеви польскому (Сучава, 
1393 Созі. II, 607); а є(ст)ли то(г) ча(с)у докулА соудьи 
со удАть а любо соудь исьсАдєть бєзь праволенїя (!) алюбо 
бе(з) потреби оувоидєть то(т) имаєть бнти казнєнь и пА(т)- 
надцє(т) (XV ст. ВС ІЗ зв.); А се А пань Ань щькотьскии... 
свідчю то... ижь прида пьрьдь на(с)... филь мАковичь 
и своєю братьею... со всі(х) своихь ближьши(х) приволі- 
ньемь своєю доброю волью... пози али то ижь суть про¬ 
дав)... па(н) колі далюєвьско(м)... свою половину дЬдь- 
ниньї тристАньць (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: род. одн. ! праволєиїя (XV ст. ВС 13 зв.); ор. 

одн. приволіньємь (1393 Созі. II, 607; 1409 Р 74). 
Див. ще *ДОЗВОЛЄНЄ, ИЗВОЛЄНЇЄ 2, *ПРИЗВОЛЄ 

НЬЄ, ПРОИЗВОЛЄНЇЄ. 
Пор. *ПРИВОЛИТИ. 
♦ПРИВЬЗЛЮБЛЄНИИ див. ПР'бВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
ПРИВІСИТИ, ПРИВЄСИТИ, ПРЇВ'бСИТИ, ПРЇВЄСИТИ, 

ПРИВИСИТИ, ПРИВАСИТИ, ПРЇВАСИТИ, ПРИВЕСИТМ, 
ПРИВІСИТЬ, ПРЬІВ'ЬСИТИ, ПРЄВ'бСИТИ діесл. док. (578) 
(що, що к чому) (прикріпити шнуром) привісити (що, що 
до чого): а иа потвєржєньє тьш дідина(м), дали есмо твєр- 
дост нашу печат привісили вєлєбного королювства иашєго 
(Судомир, 1361 А02 Є); А на потвєржєнїє тому листови 
веліли есми привісити печат нашего великаго князства 
(Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); и на кріпость сєму моєму листу 
печАть мою привісили есмо (Берестя, 1400 Созі. II, 619); 
а на потвєржінье сєму листу привісили есмо нашю пєча(т) 
(Коломия, 1424 Р 102); а на потвержєне того н<а)шого жа- 
лованА... печат н(а)шу велели есмо привесити к сєму 
н(а)шому листоу (Київ, 1437 АЗ І, 34); А про ліпшое 
свідоцтво и твердость, печать свою привісили есьмо (Ко- 
бринь, 1465 АкВАК III, 4); А на твердость тих речей 
казали есмо печат нашу привесити к сєму нашому листу 
(Лупьк, 1487 АЗ І, 241); а на болшоую кріпость и потвьрж- 
(д)єнїє томоу вьсємоу вишєписанномоу, веліли есми нашє- 
моу вірномоу паноу, тьоутоулови логофєтоу, писати я 
намоу (!) пєча(т) привісити к сємоу иашємоу листоу (Ясси, 
1500 Созі. 3. 231). 
ФОРМИ: інф. привісити, прївісити, привмсити, прївм- 

сити 419 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1388 Р 37; 1392 Созі. 1, 8; 
1408 Созі. II, 633; 1419 £>/Д«А» 444; 1433 Р 119; 1443 Р 
145; 1459 ВО І, 36; 1487 ВБ І, 298; 1500 Созі. 3. 231 і т. іи.); 
привесити, прївєсити, ргу^евуїу, рп\уе$Ш 41 (1388 2РЬ 
108; 1400 433; 1420 АЗ І, 25; 1437 АЗ І, 34; 1446 
АЗ І, 43; 1457 ВО І, 5; 1460 Созі. 3. 34; 1487 АЗ І, 86; 
1493 ВО її, 22; 1498 ГВДОО і т. їн.) привисити 9 (1409 



1 ПРИВ'БСИТОУ — 236 — ПРИГОДИТИ СА 

Сові. І, 70; 1411 £>/Р«Л» 439; 1414 441; 1423 Сові, 
І, 157; 1425 Сові. І, 169; 1435 Сові. II, 680; 1449 Сові. II, 
744; 1464 Сові. З. 60; 1490 ВЕ> І, 433); привіси(т) 4 (1399 Р 
59; 1424 Р 100; 1452 Сові. II, 760; 1456 ГПХМ); привеси- 
тн 1 (1430 ГВДЛ 9); привиси(т) 1 (1407 Р 72); привісити 
1 (1442 Сові. II, 717); прєвісити 1 (1446 Сові. II, 248); при¬ 
вісить 1 (1410 АкВАК XI, 5); ргітеіхзіІЬу 1 (1407 АрхЮЗР 
8/1, 4); ! привіситоу 1 (1435 Соз?. І, 425); ! привісти 1 (1445 
Сові. II, 231); ! привести 1 (1493 АЛРГ 56); ! привіти 1 
(1388 Р 39); аор. 1 ос. мн. привісихомь, привісихо(м) 
(1448 Л/Р«Л» 491: 1452 500: 1457 Сові. II. 811: 
1458 Сові. II, 815; 1479 ВО II, 352); перф. 1 ос. одн. ч. 
єсми,.. привісиль, привісил З (1465 АЗ І, 57; 1466 АЗ 
І, 61, 62); есми... привєсил 3 (1470 АЗ І, 67; 1475 АЗ І, 
72; 1497 АЗ І, 112); есми привісиль, привісил 2 (1482 АЗ І, 
80; 1494 АЗ І, 102); привіси(л) есми 1 (1478 ЗРМ); привєсил 
есми 1 (1488 АЗ І, 88); привісиль єсмь 1 (1401 Р 64); 
єсмь привісиль 1 (1398 ЗЛЕІК)\ 1 ос. одн. ж. есми... при¬ 
вісила 1 (1490 ЗХН 136); есми... привєсила 1 (1488 АЗ І, 
242); 3 ос. одн. ч. привісил 1 (1489 АЗ І, 89); привєсил 1 
(XV ст. АрхЮЗР 8)IV, 29); 1 ос. мн. привісили єсмо 13 
(1393 Р 51; 1395 Сові. II, 613; 1400 Сові. II, 619; Р 62; 1404 
Сові. II, 625; 1424 Р 102; 1435 Р 133; 1442 Сові. II, 719; 
1449 Сові. II, 747; 1492 АЛМ 31 і т. ін.); єсмо привісили З 
(1428 Р 111; 1430 Р 116; 1468 ВО 11, 303); єсмо... привісили 
З (1413 Р 84; 2-а пол. XV ст. СПС\ 1491 АЗ І, 97); єсмо... 
привєсили 2 (1388 Р 42; 1444 АЗ І, 42); привєсили єсмо 2 
(1444 АЗ І, 40; 1487 АЗ І, 86); привісили есьмо 1 (1465 
АкВАК III, 4); ! привісєли єсмо 1 (1463 АЗ І, 55); ргі™і$і- 
1і]е$то 1 (1395 С/, 166); єсмо привисили 1 (1421 Сові. І, 
143); єсмо привАсили 1 (1442 Сові. II, 717); єсмо... приві¬ 
сили 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 194); єсмо привісили 1 (1413 
Р 84); приві(с)ли єсмо 1 (1388 Р 43); привісили, привісилї 
єсмьі 7 (1402 Сові. II, 623; 1404 Р 70; 1407 Сові. II, 629; 
1411 Р 77; 1421 Р 96; 1448 Сові. II, 735, 738); привісили 
семи 6 (1395 Сові. II, 610; 1433 Сові. II, 651; 1445 Сові. II, 
236; 1448 Сові. II, 741; 1453 Сові. II, 766; 1485 ВИ II, 372); 
єемн привісили 2 (1411 Сові. її, 638; 1436 Сові. її, 707); 
привисили єсми 2 (1462 ВИ II, 290, 293); привисили єсмьі 
1 (1408 Сові. І, 61); привісили єсми 1 (1398 Р 57); єсми 
привісили 1 (1444 Сові. її, 208); єсми...привісили і (1459— 
1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); єсмн...1 привісіли І 
(1377 Р 24); привісили єсмь 2 (1395 Сові. II, 612; 1419 Р 
91); привісили 3 (1361 Аи2 6; 1459 Р 174; 1475 Ви І, 200); 
З ос. мн. привісили 2 (1442 Сові. II, 719; 1482 Л5 І, 80); 
привєсили 1 (1471 АрхЮЗР 8/1II, 628); привісили 1 (1442 
Сові. II, 717); привєсили 1 (1475 АЗ І, 72); майб. І ос. мн. 
хочемь привісити (1415 Сові. І, 122); баж.-ум. сп. З ос. мн. 
аби... привєсили 3 (1470 АЗ І, 67; 1488 АЗ І, 88; 1497 АЗ 
I, 112); штоби... привєсили 1 (1475 АЗ І, 72); штоби... 
привісили 1 (1482 АЗ 1, 80); теп. пас. З ос. одн. ж. є(ст) 
привишєиа 1 (1436 Сові. II, 698); привішє(и) 1 (1400 Сові. 
II, 619); 3 ос. мн. соу(т) привішєньї 1 (1454 Р 163); соуть 
привишєиии 1 (1436 Сові. II, 702); привішєни 1 (1491 АЗ 
І, 94); привішони 1 (1491 АЗ І, 94). 
Див. ще ЗАВ'БСИТИ, *ПРИВЄШАТИ, •ПРИВ'БШАТИ. 
! ПРИВ'БСИТОУ (ПРИВЬСИСТОУ) див. ПРИВ'БСИТИ. 
! ПРИВ'БТИ (ПРНВ'ЬСИТИ) див. ПРИВ'БСИТИ. 
•ПРИВ'БШАТИ дієсА. недок. (І) (що) (прикріплювати 

шнуром) привішувати: а на кріпость того наші пєчати 
посполно ис нашимь господарємь привішаємь (Сучава, 
1393 Сові. II, 608). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. привішаємь (1393 Сові. II, 608). 
Див. ще ЗАВ'БСИТИ, *ПРИВЄШАТИ, ПРИВ'БСИТИ. 
ПРИВАСИТИ див. ПРИВ'БСИТИ. 
*ПРИГАНА ж. (1) (стч. ргіЬапа, стп. ргху§апа) 

Опригаиоу дати (чому) (1) оскаржити, опротесту¬ 
вати (що): а кн(А>зь Семен томоу листоу приганоу дал, а 
мовил так: я с моим братомь, с отцємь твоим не записи- 
вал сА тимь дистомь (Луцьк, 1475 АЗ І, 70). 

ФОРМИ: знах. одн. приганоу (1475 А З І, 70). 
•ПРИГАНИТИ дієсл. док. (9) {стч. ргіЬапіІі, стп. 

рггу^апїс) (кому) оскаржити вирок (4): Кто приганїть 
соу(д)и на соуді сідАчомоу (XV ст. ВС 8 зв.); 

(чим, чому) оскаржити, опротестувати (чим, що) (5): 
па(н) татомирь балицкии приганиль листо(м) па(н) иваш- 
ковьі(м) дЬдошицко(г) ижє соуть листове неправий фал- 
шєвнии (Зудечів, 1413 Р 83); и богда(н) вказа(л) пєрє(д) 
нами то(т) запись и(х) на тьіє имєнья и они томоу записоу 
приганили рекли и(ж)бьі то(т) запись бьі(л) фа(л)шовьі(и) 
(Берестя, 1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. приганиль, пригаииль З 

(1413 Р 83; 1428 РІП; 1430 Р 116); ! пригна(л) 1 (1421 Р 
95); 3 ос. мн. пригаиили (1496 ВМКФС): майб. З ос. одн. 
приганїть 1 (XV ст. ВС8 зв.); ! пригаии 1 (XV ст. ВС 34); 
перф. пас. наз. одн. с. прїгаиєно (XV ст. ВС 7 зв., 26 зв.). 
Див. ще * ГАНИТИ, * НАГАН ИТИ. 
ЇПРИГЛАДАЛИ див. *ПРИГЛЯДАТИ. 
•ПРИГЛЯДАТИ дієсл. недок. (1) (к кому) ставитися 

(до кого): ино оужє не могоу имь болши терпіти толко 
бьі бгь наоучиль вашоу мл(с)ть щоби есте оберноулисА к 
намь лицємь и приАтєльствомь к намь пригладали (!) (б. 
м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 2 ос. мн. щоби єстє ... !пригладали 

(1484—1486 ГСПТЗ). 
! ПРИГНАЛ (ПРИГАНИЛЬ) (1): па(н) юрьи дЬдошиц- 

кии пригна(л) (!) па(н) игнатовьі(м) лїсто(м) ажє соуть 
неправій 'О-алілованіи (Зудечів, 1421 Р 95). 
Див. *ПРИГАНИТИ. 

ПРИГОДА ж. (14) неприємний випадок, несподівана 
неприємність, пригода: І іег, зисІ'іа... коіогаіа аіа сііеіеі'... 
ргіЬоба, к аисіи пе таіеі' регеб зеЬе ргі\уос!ііі: оІігЬу сгегех 
вкагЬи ЬуІЬу па^есіеп (Луцьк, 1388 2РІ, 106); тєжь то из- 
воли(л) єсмьі ему... аж бьі коли нікотораА пригода ему 
ста(л) тогдьі има то село заміни(т) продати тако доброму 
Ако и самь што бьі могль намь с того службу написаную 
служи(т) во всіхь нашихь пригодахь не омєшкаА (Львів. 
1399 Р 59); Мьі пань моужьіло боучацеки... вьізнаваємь... 
и(ж)... хотячьі пана михаила канцлиря молдавско(г) 
намь братомь и приятєлємь вічньїмь оучьінити... дали 
єсми ємоу оу ка(ж)доую єго пригодоу... оу снятині оу 
горо(д) мєшкане (Снятин, 1454 Р 162—163); и ти(ж) ач 
бьі сА на(м) пригодила нікотораа пригода... вьіити на(м) 
и(с) нашєи зємли, то(г)ди на(м)... иміня и(х) отворєна 
(Сучава, 1457 Сові. II, 811); Што прьісьілаль єси кь намь 
своєго посла Богуша дьяка... повєдаючи намь вашу прьі- 
годоу, которая вамь стала се оть тьстя вашого (б. м. н., 
1499 ВО II, 447). 
ФОРМИ: наз. одн. пригода, ргіЬосІа (1388 2РГ 106; 

1399 Р 59; 1457 Со5^. II, 811); род. одн. пригоди (1492— 
1493 ПВФЧ; 1499 ВВ II, 449); знах. одн. пригодоу 5 (1492— 
1493 ПВФЧ; 1498 Вй II, 413, 414; 1499 Вй II, 447); пригодоу 
1 (1454 Р 162); місц. одн. вь пригодє (1499 ВО II, 449); 
місц. мн. во пригодахь (1399 Р 59). 

•ПРИГОДИТИ СА дієсл. док. (23) 1. (кому, між ким 
і без додатка) статися, трапитися (3): колик(о) сА приго- 
дить ижь поидєгь к(то) за своімь злодіємь горАчи(м) 
пито(м)... а которого чоло(вік)а обвини(т) злодіА своєго 

оу (селі) тогдьі право ему маєт(ь бьіти трє)тии днь по єго 
оуі(х)а(ньі) (оу сє)ло (Галич, 1435 Р 134); Пак ли би 
тот дєи так намінений, нам, зємлім нашим молдавскьім 
нікотора потрєбизна... нам пригодила сі, а то би... коро¬ 
лю єго милості... бьіло явно, иа инши час подобии имает 
єго милость ден и місце отложити (Сучава, 1462 ВО II, 285); 

(кому, над ким) трапитися, статися неприємності, 
нещастю (кому, з ким) (10): Мьі кнА(з) ивань олкимонто- 
ви(ч) знаємо чиню... ажє... слюбиль єсмь и цЬловаль 
єсмь крєсть єго бь нє дай што(с) пригоди(!) нашєму г(с)дрю 
великому кнА(з) витовту по єго животі нє нмаємь искати 



•ПРИГОДОВАТИ СА — 237 — ПРИДАТИ 

иньїх'ь г(с)дрвь мимо нашего г(с)дрА... королА влодисла- 
ва (Мереч, 1401 Р 64); а чого Б(о)жє заховай што сА на¬ 
домною пригодит, по мовив животЬ не вступати сА в тую 
землю жонЬ моєй (Луцьк, 1490 АЗ І, 92); И також нашим 
подданньїм, комоу сЬ пригодит кривда от подданников 
кроль єго милости... тот також да имаєт жадати спра- 
вєдливости от старости Камєнєцкого (Гирлов, 1499 ВБ 
II, 424). 

2. безос. (кому робити що) довестися, випасти на долю 
(10): такє(ш) кєдьі коли бьі сА при годило помочи оу кро- 
лєвьств'Ь пол(с)комь на далекий сторони... имамьі помага¬ 
ти подлу(г) все б нашєь мочи (Сучава, 1395 Собі. її, 6 і 2); 
а то все вьшіє писаноє даємь ємоу до є(г) живота ко(л)ко 
кра(т) бьі ся ємоу пригодило вьіти ись зємли мо(л)давскоєи 
(Снятин, 1454 Р 163); коли(с) прїгодить некоторомоу 

оцоу дроую (!) жону понАть а имєють (!) с нею дЬвкьі а с 

пєрвою ЖОНОЮ моужьчинькьі ТОГДЬІ СНВЄ ПО смрти ОЦ'ЬВ'Ь 

мають д'Ьввкьі замоу(ж) вьідать (XV ст. СЯ 41); И такиж 
потвєржаєм... и обєц'Ьєм, иж ест бьіло старьш записьі али- 
бо завєзанА пригодло (!) бьі сЬ нам оучинити... противкоу 
паноу нашємоу кролю... тотьі записи оумар'Ьмо (!) тим то 
листомь (Сучава, 1462 ВБ II, 285). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. ся при годила (1492—1493 

ПВФЧ); майб. З ос. одн. пригодит см 1 (XV ст. ВС 22 зв.); 
пригоди(т) см 1 (1448 Бік«А» 491); прїгоди(т)ца 1 (XV ст. 
ВС 38); см пригодить 1 (1435 Р 134); см.*. пригодит І 
(1490 А5 І, 92); с* пригодит 1 (1499 ВБ II, 424); см... прї¬ 
годить 1 (XV ст. ВС 12 зв.); (с) прїгодить І (XV ст. СЯ 41); 
(с) (!) пригоди 1 (1401 Р 64); баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. ачби 
см... пригодила 2 (1457 Со5^. II, 809, 811); пакли см би... 
пригодила 1 (1449 Соз/. II, 747); пак ли би... пригодила 
сь 1 (1462 ВБ II, 285); 3 ос. одн. с. єстли би (коли би) 
(см) пригодило, пригодїло 4 (1395 Сові. II, 612, 613; 1499 
ВБ її, 421, 424); би (ачь би, коли би) см (ся)... пригодило 
З (1433-— 1443 АРМ; 1454 Р 162—163, 163); пак ли см 
би... пригодило см би 1 (1449 Со5/. II, 747); 1 пригодло 
би с* 1 (1462 ВБ II, 285). 
Див. ще *ПРИГОЖАТИ СА. 
•ПРИГОДОВАТИ СА діесл. док. (1) вигодуватися: 

Се я кнАзь михаил... придаю стомоу сп(с)у и своєго 
дворьца и змиинца дєсАтиноу озими пшєници и рьжи... 
и што коли пригодоуєст(с)А (!) оу двор-Ь о(т) ЖИВОТИННІ и 
о(т) гоусии... и о(т) всєго приплодька дєсАтоє (Луцьк, 
2-а пол. XV ст. СО). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. 1 пригодоуест(с)м (2-а пол. 

XV ст. СО). 
Див. ще * УЗГОДОВАТИ. 
•ПРИГОЖАТИ СА дієсл. недок. (11) траплятися, бу¬ 

вати (10): Частокро(т) прїгожаєтсА што(ж) дЬти оу сї- 
ро(т)ств-Ь зостаноу(т) ино нехто возмєть к соб'Ь во оггЬ- 
канїе а коли(ж) доростуть л-ь(т) тогди хотА(т) ли(ч)бьі 
имє(т) своєго опєкатє(л)ника всє(г) своє(г) имєнїя (XV ст. 
ВС 35 зв.); 

(кому) траплятися, приходитися (1): Єсть вь обьічаи 
землі нашои колі и мтрь умре тогдьі дєти б^роуть полови- 

ноу о(т) оца оусєго имєнїя а прїгожаєтсА такьімь дЬтємь 
оу моло(до)стї частокро(т) свою дЬ(л)нїцю истратїть 
(XV ст. ВС 28). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. пригожаєтсм, прїгожаєтсм 

(XV ст. ВС 14, 14 зв., 15, 16, 28, 35 зв.; СЯ 41); перф. 
З ос. одн. с. пригожалосм, прїгожалосм (XV ст. ВС 24; 
СЯ 42). 
Див. ще •ПРИГОДИТИ СА 1. 
•ПРИГОЛТАЄВ'бТИ дієсл. док. (1) стати безземельним 

селянином, гольтяєм: а с тоє зємли хоживоло (!) три(д)- 
цать гроше(и) и вєдро мєдоу полюдного двє коуници а лов¬ 
чому чотири гроши... а нанАчи (!) того не испольнАєть 
заню(ж) приго(л)тАєвє(л) (б. м. и., бл. 1471 ЛКЗ 93). 

ФОРМИ: перф. З ос. одн.. ч. приго(л)тмєвє(л) (бл. 1471 
ЛКЗ 93). 

•ПРИГОННЬІИ прикм. (1) (який приганяють з іншого 
місця) пригінний: а одь пригонного скота, одь десяти по 
грошу (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: род. одн. я. пригонного (2-а пол. XV ст. АЛМ 

9). 
ПРИГОРЧА ч. (3) (особова назва): И оуставшє слоуга 

наш (То)ма Пригорча запла(тил) оусєисполна (Сучава. 
1487 ВБ І, 304). 
ФОРМИ: наз. одн. Пригорча 1 (1487 ВБ І, 304); зам. дав. 

слоузь... Тома Пригорча 2 (1487 ВБ 1, 304). 

•ПРИГРОЗИТИ дієсл. док. (1) (кому) пригрозити: Што 
ваша милость мне очивисте приказала... абьіхь огь вашей 
милости... тьімь земяномь, которьіе именя свои мають 
под ловьі свинюские, пригрозиль, штобьі лововь вашей 
милости не пустошили (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV, 20). 
ФО^МИ: баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. абьіхь... пригрозиль 

(1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20). 
•ПРИДАВАТИ діесл. недок. (4) (що кому) давати, нада¬ 

вати, жалувати (1): а мьі тако жь па(н) бартошь староста 
по(д)лскии оу коропцю паноу михаилоу придзє(м) нашьі 
дв-Ь сєл-Ь (Снятин, 1454 Р 163); 

(що, що чому, що до чого) жертвувати (що чому, що на 
що) (3): увесь лесь Ретовь... кь Рожьісчомь... до церкви 
Божое со всякими пожитками придаємо (Луцьк, 1322 

АрхЮЗР І/VI, 2); Се я кнАзь михаил придаю стомоу 
сп(с)у и своєго дворьца... дєсАтиноу озими пшєници 
(Луцьк, 2-а пол. XV ст. СО). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. придаю (2-а пол. XV ст. СО); 

1 ос. мн. придаємо 1 (1322 АрхЮЗР 1Л/Ч, 2); придає(м) 
1 (1454 Р 163). 
Див. ще ДАВАТИ І, ДАТИ І, * НАДАВАТИ, ПРИДА¬ 

ТИ 1. 
•ПРИДАНЄ див. *ПРИДАНИЄ. 
•ПРИДАНИЄ с. (5) (цсл. приданиє) дарування, надан¬ 

ня, пожалування: а по нашємь животЬ, кто боудє(ть) 
господарє(мь) оу зємли, да ємоу не во(з)мє(т) нашєго при- 
даниА (б. м. н., бл. 1400 Сові. І, 27); а кто по моємь животЬ 
поруши(т) моє приданиє судить сА со мною пр'Ьдь б(г)мь 
(б. м. н., поч. XV ст. Р 76); А хто Сєи на(ш) листь пороу- 
ши(т) и в наше прида(и)е имєт сА оустоупати то(т) сА с на¬ 
ми ро(з)соуди(т) прє(д) живоначА(л)ною тр(о)цєю (Київ, 
1459 Р 174). 
ФОРМИ: род. одн. приданим 1 (бл. 1400 Сові. І, 27); 

! прьдаиїа 1 (1411 Со5/. І, 85); знах. одн. прида(н)є 2 (1427 
Р 108; 1459 Р 174); приданиє 1 (поч. XV ст. Р 76). 
Див. ще ДААНЇЄ1, •ДАНИНА, ДАНІЄ, *НАДАНЬЕ. 
Пор. ПРИДАТИ. 
ПРИДАТИ дієсл. док. (52) І. (що, кому що, чого) (воло¬ 

діння, права, пільги) дати, надати, пожалувати (6): а при- 
даль єсмь єму озера рибна А за дцьстромь куди мои неводи 
ходили (Казимир, п. 1349 Р 3); а сє я пань михаило ивано- 
вичь заставиль своє село чєрєпинє... осташкови... и с тимь 
полємь што придаль бьіль григорєви шєломьіньскоє поле 
и сЬножАти (Львів, 1386 Р 31); и мьі, дорадившисе... и зь 
нашими князьі и боярьі, подлугь даня продковь нашихь, 
што бьіль придаль великий князь Любаргь Кгидимино- 
вичь (!) Сушичьно и зь даню медовою и грошовою (Луцьк, 
1444 АрхЮЗР 1/\7І, 8); а по нашє(м) жив(отЬ), кто боу- 
дє(т)... господарь нашєи зємли... т(огь що)би имь нєпо- 
роуши(л) нашєго даанїа, але щобьі прида(л) и потврьди(л) 
(Поляна, 1448 Сові. її, 366); па(к) ли (би) хоти(л) оу коло- 
мьіи мешкати ино придали єсми по(л) млина и мита по(л) 
коломиско(г) (Снятин, 1454 Р 163); 

(що кому) дати, надати в чиє розпорядження (1): ТВмь 
мьі придали єсмьі пискоупови вормєньскомоу Оганєсови 
церкви вормєньскиА и попьі ихь (Сучава, 1401 ДІР); 
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(чого) (дань) дати, придати (що) (1): а з дроугого села 
з наших людей с рЬпинич придал есми дани той сполняючи 
двЬ кади мєдоу (б. м. н , 1470 А5 І, 67); 

(чому, що к чому, що на що, що у що) пожертвувати (на 
що) (21): Тне вси села, оть нась ку церкви Божой прьіда- 
нне, мгеть держати господинь богомолець наїиь Климен- 
тнй (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); мьі кнА(з) литовьскии 
кнА(з) олексаньдро... чииимь свідочно... што жь бнль 
брать нашь кнА(з) юрьии корьАтови(ч) придаль млинь 

кь цркви... оу смотричи (Смотрич, 1375 Р 20); а по нашємь 
животЬ кого бь избєрєть господарє(м) бити оу нашєи 
зємли... то(т) би нєпороуши(л) ... нашєго данїа, що есми 
придали кь свЬтои црькви манастьірю о(т) нємца (Сучава, 

1435 або 1436 Созі. ї, 494—495); ми кнгинн (і) олєска(н)- 
доваА (!) иаста(с)я кие(в)скаА... придали есмо оу до(м) 

Стьія тр(о)ци манастирю Сєргиевоу двЬ волости наши(х) 
(Київ, 1459 Р 174); Я князь Константинь Ивановичь 
Озтрозкій... чиню знакомито... штожь придаль есми... 
им'Ьнье Здетелу... на вЬчность на соборную церковь... 
у Вилни (1499 Вільна, 1499 АСД VI, 2); мьі князь Михайло 
Ивановичь Юрьевичь прьідалисмо на храмь Пречистой 
Богоматери землю бортную Измаловскую (Мстиславль, 
бл. 1500 АСД II, № 4). 

2. (що к чому, що за що) придати, додати (що до чого) 
(21): а тако(ж) пани марєкорЬта росоваА да(л) своє село 

сєрно(к) тучнАкови и м ко(п) прида(л) за куропотєники 
(Галич, 1418 Р 89); а дал мнЬ кнАз єго м(и)л(о)сть дворь 
свои Мєжир'Ьчьє, а к томоу ми придаль тридцАт коп ши¬ 
роких грошей (Острог, 1466 АЗ І, 60); А пан Пєтрь єщє 

придал ИлцЬ за тоє село м злат татарскьіх (Сучава, 1473 
ВИ І, 186—187); а єщє кнАзь Олєксандро придал сто коп 
широких грошей... братоу своємоу кнАзю Михайлоу к 
тим имЬнєм (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14); и што бьіль 
Гльбь Борисовой жон'Ь за вЬно даль дворецьсвой ... а кь 
тому придаль бьіль ему семдесять копь грошей, И МЬІ вь 
тоть дворець и вь данники ГлЬбу дали увязанье по близ- 
кости жоньї его (Вільна, 1495 РИБ 620); а кь тому дали 
есмо ч(о>л(о)в(е)ка у Теребени... и кь тому придали ему 
Кривичи сьтрема ч(о)л(о)в(е)ки (Городно, 1497 РИБ 683). 

3. дозволити (2): а другій годь ново придаль его мил. 
ему тую волость вибрати на окупь женЬ его и дЬтямь 
(б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 10). 
ФОРМИ: інф. придати (1456—1481 Р 164; 1488 АЗ І, 

241, 242; 1489 .45 І, 89); перф, 1 ос. одн, ч. придаль, при¬ 
даль, придал, прида(л) есми 6 (1440 Р 1*42; 1470 4 5 І, 67; 
1490 Пам.\ 1499 АСД VI, 2); придаль єсмь 1 (п. 1349 Р 3); 
! прєдаль єсмь 1 (бл. 1350 Р 8); єсми придаль 1 (1440 Р 
142); єсмь придал 1 (1488 ВО І, 347); 3 ос, одн, ч. придаль, 
придал, прида(л) (бл. 1350 Р 8; 1466 45 І, 60; 1467 СП 
№ ІЗ; 1473 ВО 1, 186; 147545 III, 14; 1482—1491 АрхЮЗР 
7/11, 10; 1487 45 І, 86; 1488 ВО І, 325); 3 ос. одн. ж. при¬ 
дав) (1418 Р 89); 1 ос. мн. придали єсмо 7 (1376 Р 22; 
1396 45 І, 20; 1420 45 І, 25; 1421 45 І, 27; 1452 Р 161; 
1459 Р 174; 1473 ВО І, 181); придалисмо 1 (бл. 1500 4СД 
II, № 4); придали єсми 2 (1454 Р 163); єсмн придали 2 
(1428 Созі. І, 233; 1435 або 1436 Созі. І, 494); придали 
єсми 1 (1401 ДІЯ); єсми придали 1 (1439 Созі. II, 31); 
есмо... придали 1 (1497 РИБ 683); 3 ос. мн. придали (1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8); пперф. З ос. одн. ч. придаль биль 2 
(1386 Р ЗІ; 1495 РИБ 620); биль придаль 1 (1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8); биль... придаль 1 (1375 Р 20); баж.-ум. сп. З 
ос. одн. ч. щоби прида(л) 1 (1448 Созі. II, 366); би... при¬ 
даль 1 (1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 10); перф. пас. З ос. 
мн. І било... придани (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); дкприкм. 
пас. мин. знах. одн. ж. приданоую (1467 СП № 13); наз. 
мн. с. прнданне (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); предик. пас. 
діеприкм. придано (1467 СП № ІЗ; 1490 Пам.). 

Див. ще ДАВАТИ, ДАТИ, * НАДАВАТИ, •ПРИДА¬ 
ВАТИ. 

•ПРИДАТОК ч. (1) додаток, придаток: и к тому имєню 
гроши и придаток брал пан Єнко Чаплич оу кн(А)зА 
Йвана Острозкого (Луцьк, 1487 45 І, 85). 
ФОРМИ: знах. одн. придаток (1487 45 І, 85). 
•ПРИД'ЙЛЬ я. (4) (монастир, що залежав від голов¬ 

ного і був розташований на інших землях) філіальний мо¬ 
настир: а то(т) де манасти(р) пєчє(р)скїи з придєлами свои- 
ми мн(с)тирє(м) николски(м) поустьі(н)ски(м) в кїєвЬ и 
з ьінши(ми) трєма монастьіри Сивєрскои зємли чє(р)ни- 
говски брянски новгоро(д)ка сивє(р)ского... бнль з вє- 
ко(в) с прєдЬлами свои (ми) вьішєрєчє(н)ньіми самь в сєбь 

Ставропигїя о(гі вєлики(х) кнзєй роуски(х) (б. м. н.. 
1481 ГПМ). 
ФОРМИ: ор. мн. прєд-ьлами 2 (1481 ГПМ)\ придєлами 1 

(1481 ГПМ): прєдьли 1 (1481 ГПМ). 
•ПРИЄЖДЖАТИ діесл. недок. (2) (кь кому) приїж¬ 

джати (до кого): И тьіми рази они засє к на(м) приє(ж)джа- 
ли (Вільна, 1495 БСДИ); приеждчаль(и) (!) кь намь зе- 
мяне наши (Троки, 1498 ГВДОО). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. приє(ж)джали 1 (1495 БСКИ)\ 

1 приеждчаль(и) 1 (1498 ГВДОО). 
Див. ще *ВЬІЄЗДИТИ, ВЬІЄХАТИ 2, ЄЗДИТ, ПРИЄ¬ 

ХАТИ, •ПРИЇЗДИТИ, *5ІЕСНАТТ 5ІА, *СЬЄХАТИ, 
'б ХАТИ. 

•ПРИЄЗДЬ ч. (11) приїзд: А што єсмн казаль сЬна 
насьчи досить н на твои приєздь и на стадо твоє то на бу- 
цєви насЬчєно єго досить (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а 

бо(л)коуно(в)щиноу даивали на приє(з)дь кнзю великому 
витовтоу (б. м. н., бл. 1471 ЛДЗ 91). 
ФОРМИ: знах. приєздь, приє(з)дь (1386—1418 Р 35; бл. 

1471 ЛКЗ 90 зв., 91, 91 зв.). 
•ПРИЄТЄЛЬ див. ПРИАТЄЛЬ. 
ПРИЄТЄЛЬСКЬіИ див. ПРЇЄТЄЛЬСКЬІ. 
•ПРИЄХАНИЄ с> (5) (цса. приЬхание) приїзд, прибут¬ 

тя: але наяснєишїи па(н) на(ш) кро(л) єго мл(с)ть перє(д) 
єго мл(с)ти приеханиємь к том(у) вьіимєнованном(у) 
мистцю... имає(т) єго мл(с)ть на(с) обьіслати десАтми нєди- 
лАми пєрє(д) тьі(м) (Серет, 1453 Созі. II, 765—766); и мьі 
били тое именье ему дали во опеканье до нашого, ажь 
дасть Богь щасного, прнеханья (Краків, 1489 РИБ 437). 
ФОРМИ: род. одн. пріеханья 2 (1489 РИБ 433, 437); 

приеханья 1 (1489 РИБ 437); ор. одн. приеханиємь (1453 
Созі. II, 765; 1468 ВО II, 302). 
Пор. ПРИЄХАТИ. 
ПРИЄХАТИ, ПРИЇХАТИ, ПРЇЄХАТИ, ПРЇИХАТИ 

дієсл. док. (33) (до кого, к кому і без додатка) приїхати, 

прибути (до кого) (17): приєхаль клепачь на стго якуба 

днь_(б. м. н., 1386—1418 Р 35); ино ми послали внжа зам¬ 
ку Ьраславского... до боярь Хмелницкихь... аби до нась 
прьшхальї и зь паномь Карпомь потокмилися (еіс.— 

Прим, вид.) (Новоселиця, 1430 ГВДЛ 7); а пак ли би (є)ще 
єго не бьіло тогди... коли чоловЬкь то(т) обвинєнии домовь 
приЬдє приЬде(т) (так.— Прим, вид.) тогди по єго оуЬха- 

ньЬ третин днь право має(т) бити (Галич, 1435 Р 134); 
а на имА приєхали соу(т) па(н) прєдбо(р) с коиєцьполА... и 
па(н) янь кмита з вижнича (Серет, 1453 Созі. II, 765); 
И тоть нашь посоль оть толе ся верьнуль и до нась прьі- 
ехаль (б. м. н., 1499 ВО II, 447); 

(до чого) (досягти кінцевої мети) приїхати, прибути (6): 
ми илиа воєвода... чинимь знаменито... оже... приєхали 
єсми до Лвова и(с) нашими пани (Сучава, 1439 Созі. II, 
712); да єст имь слободно и доброволно и бєзь забавЬ прї- 
єхати до нашєи зємли (Сучава, 1475 ВО II, 329); а колї сА 
на(м) прїгодить прїеха(т) до котороє землі тогди соудья 
тоє зємли имєєть соудити прї иашомь дворе (XV ст. ВС 
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12 зв.); (А такєж коупцом)... да єст им слободно и добро- 
волио (... до нашои земли) прїєхати (Гирлов, 1499 
Ю II, 443); 

(к чому, під що, на ідо) приїхати, прибути (до чого, під 
що, иа що) (9): такїжь слюбуємь за тьіхь штожь будуть 
дома, нєприїдуть с нашимь г(с)дрмь... ку голдованию (Су- 
чава, 1395 Созі. II, 610); мьі пєтрь воєвода... вьізнаваємь... 
ожє мьі ис нашими паньї ... приєхали єсми по(д) хоти(н) 
{в орне. хоти.— Прим, вид.) (Хотин, 1455 Созі. II, 773— 
774); и кнАз Михайло самь к Луцьку на сьем приехаль 
(Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20); и опят есмо приеха- 
ли к той долине, откол нас пан Янчинский повел (Володи¬ 
мир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); 

(перед кого) з’явитися, предстати (перед ким), прибути, 
приїхати (до кого) (1): але коли тьіми часьі оусхочє(м) 
поєхати пєрє(д) иашєго милостивого пана приєхати, а 
на(ш)... милостивьі(и) па(н) имає(т) на(с) глєитовати сво- 
ими чотьірми великими паньї (Серет, 1453 Со5^. II, 766). 
ФОРМИ: інф. приєхати, прїєхати 3 (1453 Созі. II, 766; 

1475 ВВ II, 329; 1499 ВВ II, 443); прїихати 2 (1434 Созі. 
II, 666; 1456 ПМВП); приїхати 1 (1395 Созі. II, 610); 
прїєха(т) 1 (XV ст. ВС 12 зв.); пєрф. 1 ос. одн. ч. єсми 
прїїхаль (1498 АЛМ 163); 3 ос. одн. ч. приехаль 2 (1386— 
1418 Р 35; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20); приехаль, ргуїе- 
сЬа! 2 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1499 ВВ 11,447); пріїхаль 
1 (1498 АЛМ 163); прїихал 1 (1480 ВВ І, 239); 1 ос. мн. 
приєхали єсми 2 (1439 Созі. II, 712; 1455 Созі. II, 774); 
приєхали есмо 1 (1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); преехали есмо 
1 (1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); есмо приєхали 1 (1498 АрхЮЗР 
8/IV, 119); 3 ос. мн. приєхали соу(т) 2 (1453 Созі. II, 765); 
приєхали 2 (1496 ВВ 11,405); приєхали 1 (1433—1443 АРМ); 
май б. З ос. одн. приїдє(т) 1 (1435 Р 134);прїєдєт 1 (1468 
ВИ II, 302); приїде 1 (1435 Р 134); 3 ос. мн. приїдуть 1 
(1395 Созі. II, 610); прїидоу(т) 1 (1456 ПМВП); баж.-ум. сп. 
З ос. мн. аби... припхали (1430 ГВКЛ 7); діеприсл. перед. 
пріїхавши 1 (1498 АЛМ 169); приехавши 1 (1498 АрхЮЗР 
«IV, 120); пріїхавь 1 (1498 АЛМ 169). 
Див. це *ВЬІЄЗДИТИ, ВЬІЄХАТИ 2, ЄЗДИТ, *ПРИЄЖ- 

ДЖАТИ, ♦ПРИЇЗДИТИ, *$ІЕСНАТУ 8ІА, 'БХАТИ 2. 
•ПРИЖИТОКЬ ч. (1) прибуток, приріст: а тия села 

дадошє ... ись вьсїмь прижитко(м) (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: ор. одн. прижитко(м) (1404 ГМ). 
ПРИЖОЛТ'БНИ мн. (1) (назва села у Молдавсько¬ 

му князівстві): також<є) єсми дал(и> сєл(о) к(рь)стї на 
имА кали новий... и прижолтїни (Сучава, 1429* Созі. І, 
248). 
ФОРМИ: наз. прижолтїни (1429 Созі. І, 248). 
ПРИЗВАТИ дівся, док. (4) (кого) (запросити) прикли¬ 

кати: Коли би сА то дЬяло около свАта нарожїнья бо(ж)- 
єго оужє проминоулого тогдн коли єсмо очивистє с вами оу 
кнАзьствї вєлико(м) бьіли ижбихо(м) длА того о(т)сюль 
певний пани ради кролє(в)ства к на(м) до литви при¬ 
звали били коу вьіслоуханью обичаевь доро(г) и посрїд- 
ковь (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); а кто єго 
прївєдЬть к томоу забитомоу алюбо вєлїть тьі(х) прїзва(т) 
болє(и) ємоу не прїдЬть одно одинь гро(ш) взАть (XV ст. 
ВС 25); Биль намь чоломь игумень... зь Пустинки, абих- 
мо мьі призволили имь людей за себе призвати и наиовї 
за собою посадити иа церковной земли (Мстиславль, 
1500 АСД II, № 3). 
ФОРМИ: інф. призвати 1 (1500 АСД II, № 3); прїзва(т) 

1 (XV ст. ВС 25); майб. З ос. мн. прнзовуть (1500 АСД 
II, № 3); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. иж бихо(м)... призвали 
били (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. іце ЗВАТИ 2, ПОЗВАТИ 1. 
*ПРИЗВОЛЄНЄ див. *ПРИЗВОЛЄНЬЄ. 
•ПРИЗВОЛЕНІЕ див. *ПРИЗВОЛЄНЬЄ. 
•ПРИЗВОЛЄНЬЄ с. (7) дозвіл, згода: А \^агу1і іезшо 

вшоіт Ьогіош з \^азгуш ргугдуоіепіеш, па пасііеіа зі а 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141—142); ми пєтрь 

воєво(да)... схюбоуе(м) (!)... ижь нї имєє(м), а ни хочє(м) 
жа(д)нн(х) зємль, а ни панствь земль молдавски(х) пре(з) 
волї и призволїньА прєречєного господарА, казимира, 
королА полского... о(т)далити (Хотин, 1448 Созі. II, 734); 
А се я Хвєдко Кословский... свєтчю... иж продал єсми 
село своє Стоупно осподарА нашого волею и з Єго м(и)л(о)- 
сти призволєнємь великого королА (Луцьк, 1474 А5 І, 
69); и ми тую зє(м)лю чьігирєвщину богдану єсмо присуди¬ 
ли за(н)же не могуть татарове зе(м)ль свои(х) продава(ти) 
вїчно бє(з) призволєньА о(т)ца нашого (Вільна, 1495 
В. Соб.). 
ФОРМИ: род. одн. призволїньА 2 (1448 Созі. її, 734, 

738); призволень а 1 (1495 В. Соб.); ор. одн. призволєнємь, 
призволєнєм, при(з)волєньємь, ргугжоїепіет 5 (1433 
ЗНТШ БХХУІ, 142; 1474 А5 І, 69; 1487 А5 1, 85; 1488 
А5 І, 241; 1495 ВМБС); призволеиіемь 1 (1495 АЛМ 83). 
Див. ще *ДОЗВОЛЄНЄ, ИЗВОЛЄНЇЄ 2, •ПРИВОЛ'Б- 

НЬЄ, ПРО ИЗВОЛЄНЇЄ. 
Пор. *ПРОИЗВОЛИТИ. 
•ПРИЗВОЛИТИ дієсл. док. (7) (що кому, кому робити 

що) дозволити: А ещо Левону-жь Шоломичу призволили 
есмо Неверово село держати, што у Невера купиль за 100 
копь (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35); Ино ми то ей при¬ 
зволили; тоє имєнє Любчо по своєм животе вол на он а от- 
дати и записати прирожоньїм своимь (Луцьк, 1487 А8 
І, 241); Биль намь чоломь игумень... зь Пустьінки, абьіхмо 
мьі призволили имь людей за себе призвати и нановї за 
собою посадити на нерковиой земли (Мстиславль, 1500 
АСД II, № 3). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. призволи(л) (1495 В. Соб.); 

1 ос. мн. призволили есмо 1 (1463—1478 РЕА І, 35); при¬ 
зволили 1 (1487 АЗ І, 241); 3 ос. мн. прєзволили (XV ст. 
ВС 17); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. и(ж)бьі призволи(л) (М95 
ВМБС); 1 ос. мн. абихмо... призволили (1487 А5 І, 241; 
1500 АСД II, № 3). 
Див. ще *ЗВОЛИТИ, *ИЗВОЛИТИ І, *ПОВОЛИТИ, 

•ПОЗВОЛИТИ, *ПОЗВОЛЯТИ, *ПРИВОЛИТИ, *ПРИ- 
ЗВОЛАТИ, •ПРОИЗВОЛИТИ 2. 

•ПРИЗВОЛ'бНЬЄ див. *ПРИЗВОЛЄНЬЄ- 
•ПРИЗВОЛАТИ дієсл. недок. (2) (що кому) дозволяти: 

ино мьі то єй призволАєм сим нашим листом (Луцьк, 1487 
АЗ І, 87); и мьі то имь прьізволяемь: нехай они людей за 
себе зовуть и нановї за собою посадять на церковной земли 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. призволяєм 1 (1487 АЗ І, 87); 

прьізволяемь 1 (1500 АСД II, № 3). 
Лив. ше *ЗВОЛИТИ. *ИЗВОЛИТИ 1. *ПОВОЛИТИ. 

•позволити, *позволяти, *ПРИВОЛИТИ, •при¬ 
зволити, * ПРОИЗВОЛИТИ 2. 

•ПРИЗИРАТИ дієсл. недок. (2) (цсл. призирати) (чого, 

к чому) наглядати (за чим): приехаль клєпачь на стго яку- 

ба днь днь (!) лєжаль призирая тої роботьі... а на кругилии 
воєвода самь призираль к тому (б. м. и., 1386—1418 Р 
35). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. призираль (1386—1418 Р 

35); діеприсл. одноч. призирая (1386—1418 Р 35). 
•ПРИЗНАТИ дієсл. док. (2) (що) (ствердити) визнати, 

признати, посвідчити: а одь леса ажь до урочища Вирной 
долиньї, где засталисмо боярь Хмельньшкихь... кото- 
рьіи прнзнальї по тую дольїну Вирную грунть Мьїку- 
линскій, а за долиною Багриновскій (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 9). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. призналь (1430 ГВКЛ 8); 

З ос. мн. признали (1430 ГВКЛ 9). 
Див ще *ВЬІЗНАВАТИ 2, *ВЬІЗНАТИ 1, #ПОЗНАВА- 

ТИ, ПОЗНАТИ 2, *ОУЗНАВАТИ, *ОУЗНАТИ 1. 
•ПРИЗНАТИ СА дієсл. док. (2) (к чому) (визнати) 

підтвердити (що), признатися (в чому): и потом тьіи Цєцє- 
нєвскии сами сА к своєй пєчати признали, штож их 
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лєчат єсть в того листу (Луцьк, 1491 АЗ 1,94); а писа(р) 
то(т) тє(ж) к роуцє своє(и) сА при(з)на(л) (Берестя, 1496 
ВМКФС). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. са при(з)на(л) (1496 ВМКФС); 

З ос. мн. са,,, признали (1491 АЗ І, 94), 
* ПРИЗРЕНІЕ с. (1) (цсл, призьр-ьниє) (на кого) до¬ 

брозичливість, прихильність, вияв уваги (до кого): ино я, 
видячи ласку и призреніе князя е. м., на себе даль єсми... 
зь моее воли, третюю часть того именія отчизньї моее 
Кольнятичь (Луцьк, 1449 АЛМ 8). 
ФОРМИ: знах. одн. призреніе (1449 АЛМ 8). 
*ПРИИМАТИ дієсл. недок. (3) 1. одержувати, прийма¬ 

ти (що) (1): а даємь и дали єсмо со всЬми оужитки с лєсомь 
сь дубровами... и ставьі како коли каждьш з'ЬмлАнинь 
цриимаєть (Краків, 1394 Р 54). 

2. (схвалювати) приймати (1): коли (ж) всї оуставлєнїя 
законь и права чинА(т) всїмь речемь то хочємь штобьі 
таяя (!) права што єсмо оуставїлї оу вєлїко(м) соимє 
у вїслїци прїиманьї бьіла (!) (XV ст. ВС 10); 
О 5 1 ї сі ргіітаІЬу(І) див. *СЛ1іДЬ 1. 
ФОРМИ: інф. ргіітаІЬу (1413 01 48); теп. З ос. одн. 

лриимаєть (1394 Р 54); баж.-ум. сп. пас. З ос. мн. с. штобьі... 
лрїиманьї ! бьіла (XV ст. ВС 10). 
Див. ще ПРЇИМИТИ, РРІЛМОХУАТІ 1, *ПРЇАТИ, ПРЬІ- 

няти. 
РР1ЛМО\УАТІ дієсл. недок. (2) 1. (що) приймати, одер¬ 

жувати (1): Оі іусЬ іо гесгеі гасІпоЬо ЬаЬапіа песгіпесгі, 
луупіалуагі осіпоіе ктідуалуоїе. токго]е скивіу &дуіеіо]е, ко- 
зіеІпо]е, коіогусп гаапут оЬусгаіеш пі оаіп рп]то\уаіі 
пе таіеК (Луцьк, 1388 ІРЬ 103—104). 

2. (кого) (давати притулок кому) приймати (1): А такь 
ми хогЬчи его вь здЬ(шнемь) панстві нашомь, при двор-Ь 
нашомь заховати, оного прьіймуемо и прьіяли єсмо, яко 
челов-Ька зацного (Луцьк, 1438 Р 140). 
ФОРМИ: інф. ргі]тожаіі (1388 2РВ 104); теп. ї ос. мн. 

лриймуемо (1438 Р 140). 
Див. ще * ПРИИМАТИ 1, ПРЇИМИТИ, *ПРЇАТИ, 

ПРЬІНЯТИ 2. 
•ПРИИМЬ ч. (1) перешкода: а и 'Ьщє што бьіло межи 

нась какь здавна гостємь путь чисть и вашими и нашимь 

торговцємь бєзь приимь без пакости всАкому члвку (б. м. 
1392—1393 РФВ 170). 

ФОРМИ: род. мн. приимь (1392—1393 РФВ 170). 
ПРИИТИ див. ПРЇИТИ. 
ЛРИКАЗ див. ПРИКАЗЬ. 
^ ПРИ КАЗАНЕ див. ПРИКАЗАНИЄ. 
1 ПРИКАЗИ (ПРЄКАЗИ) див. *ПРЄКАЗА. 
ПРИКАЗАНИЄ, ПРЇКАЗАНЇЄ, ПРИКАЗАНЇЕ, ПРИ- 

КАЗАНЬЄ с. (28) І. розпорядження, наказ (26): господар А 
нашєго милостивого королА влодислава єго приказаньємь 
то есмьі вчинили (Перемишль, 1390 Р 175); при казанїє 
самого воєводьі (Кам’янець, 1404 Сові. II, 625); Мьі ива(н) 
па(н) ср-Ьмскии а староста рускии вьізнавамьі... ижє кро- 
лєвскимь приказаниємь сЬдЬли єсмьі на судЬ с тьіми пани 
што суть дальи подписани (Львів, 1421 Р 93); И коли боу- 
дєт пана нашєго королА приказание... а ми имаємь оуди- 
лати подлоуг приказаниа пана нашєго (Сучава, 1468 ВО 
II, ЗОЇ); Г(о)с(по)дарА н(а)шого великого королА при¬ 
казаньємь (Манів, 1478 АЗ І, 75); Приказанєм г(о)с(по>- 
д(а>рА нашого королА єго м(и)л(о)сти (Луцьк, 1491 АЗ 
и 94). 

2. заповідь (1): а то є(ст) противь прїказань(ю) бжьєму 

■и противь правоу цркомоу (XV ст. ВС 15); 
Осіезіаіего Ь о 2 І ргікагапі (1) див. 

*ОЕ5іАТЕКО. 
ФиРМИ: наз. одн. приказаииє, при казанїє, прїказанїє 

З (1404 Сові. II, 625; XV ст. СЯ 43 зв.; 1468 ВБ II, ЗОЇ); 
лриказаньє 1 (1446 АкЮЗР І, 18); ск. н. приказан 1 (1445— 

1452 АрхЮЗР 8/IV, 13); род. одн. приказаиія, прїказанїя 
5 (XV ст. ВС 6, 14 зв., 15, 20); приказаньм, приказаиья 
2 (1422 Р 97; 1475 АЗ І, 70); приказаниа 2 (1453 Сові. II, 
766; 1468 Вй II, ЗОЇ); дав. одн. приказаиїю 1 (XV ст. ВС 
15); прїказаиь(ю) І (XV ст. ВС 15); знах. одн. прїказаиьє 
(XV ст. ВС 28); ор. одн. приказаниємь, прїказаиїємь, при- 
казаииє(м) 4 (1421 Р 93; XV ст. ВС 14; 1445 Р 148); прика¬ 
заньємь, приказаньємь 3 (1390 Р 175; 1475 АЗ І, 69; 1478 
АЗ І, 75); приказаиєм 2 (1478 АЗ III, 16; 1491 АЗ I, 94); 
! прїказанїє 1 (XV ст. ВС 6); род. мн. ргікагапі (1388 2РЬ 
105). 
Див. ще * КАЗАНИЄ, *КАЗНЬ2, ПРИКАЗЬ, *Р03- 

СКАЗАНЄ. 
Пор. ПРЬІ КАЗАТИ. 
*ПРИКАЗАНЬЄ див, ПРИКАЗАНИЄ. 
ПРИКАЗАНЬЄ див. ПРИКАЗАНИЄ. 
* ПРИ КАЗАТИ див. ПРЬІ КАЗАТИ. 
ПРИКАЗЬ, ПРИКАЗ ч. (22) розпорядження, наказ: 

а писаль писарь малох-Ьи королєвьімь приказомь (Львів, 
1399 Р 59); само(г) кро(л)А приказь (Медика, 1407 Р 72); 
прика(з) само(г) воєводи (Сучава, 1433 Сові. II, 653); При- 
каз кн(А)зА Борисов(а) (Київ, 1437 АЗ І, 34); Прик. нам. 
во вн(л) кан. (Вільна, 1493 АЛРГ 56); П(р) па(н) ли(т) 
хрє(б) ма(р) на(ш) сло(н) (Луцьк, 1497 ПМХ). 
ФОРМИ: наз. одн. приказь, приказ, прика(з) 19 (1407 Р 

72; 1411 Р 77; 1415 Р 87; 1433 Сові. II, 653; 1437 АЗ І, 34; 
Р 137; 1438 Р 139; 1445 Р 149, 151; 1446 АЗ 1,43; 1451 Р 159; 
1452 Р 161 і т. їн.); ск. н. Прик. 1 (1493 АЛРГ 56); П(р) 
1 (1497 ПМХ); ор. одн. приказомь (1399 Р 59). 
Див. ще * КАЗАН ИЄ, *КАЗНЬ2, ПРИКАЗАНИЄ 1, 

*РОЗСКАЗАНЄ. 
* ПРИКАЗУВАТИ дієсл. недок. (15) 1. (що кому роби¬ 

ти що) (розпоряджатися) наказувати, веліти (14): своимь 
тьівуномь приказуемь судовь церковьньїхь не судити 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/V1, 3); а того дЬлА приказуємо 
дЬтємь нашимь и всЬмь намЬсткумь нашимь... абьі николи 
прєрє(ч)ному воєводь и єго дЬтємь... на в'Ьки не оуспомина- 
ли але за добрьш и певньїи приятель им£ли (Ланчиця, 
1433 Р 121); Ино мьі... прьїказоуємь вамь... штобьі єсгє 
тьіхь єго пословь изь ихь слугами добровольне пропус¬ 
кали по нашому господарьству (Вільна, 1498 ДО II, 412). 

2. (що к кому) переказувати, передавати (що кому) (1): 
а і гпу к \уазгоу гпііозіу коїкіг сіеі ргукагу\уа1і, ргозіа 
їуєіші, згіоЬ і шазга тіїОйі розіо\у к лети пезїаіі (Липниш- 
ки, 1433 ЗНТШ СХХЯІ, 140). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. приказуемь, прїказоуємь, при- 

казоуємь, ргікаги]ет 10 (1322 АрхЮЗР ЇЛИ, 3; 1388 
107; XV ст. ВС 11 зв., 12, 14, 15, 15 зв., 16,27 зв.); прїка- 
зоуємн, приказуємо З (XV ст. ВС 11, 14; 1433 Р 121); прьї¬ 
казоуємь і (1498 ВО її, 412); перф. 1 ос. мн. ргукагунуаіі 
(1433 ЗНТШ ^XXVI, 140). 
Див. ще* ВСКАЗАТИ, ВСКАЗЬІВАТИ 1, * КАЗАТИ 1, 
НАКАЗУВАТИ, ПРЬІКАЗАТИ 1, РОСКАЗАТЬ З, *РОО 
КАЗЬІВАТИ, СКАЗАТИ З, *СКАЗОВАТИ, *СКАЗЬІВАТИ. 

*ПРИКЛАСТИ дієсл. док. (5) (що, що к чому) (печатку) 
прикласти (що, що до чого): а проси(л) єсми тн(х) людей 
добрьі(х)... абьі пєчати свои приклали (Луцьк, 1467 СП 
№ 13); а на твєрдость вєрхоу писаних речей и пєчати єсмо 
приклали к сєму нашомоу листу (Луцьк, 1491 АЗ І, 95). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єсмо приклали 1 (1491 А З І, 

95); єсмо ...приклали 1 (1469 А З І, 64); 3 ос. мн. приклали 
(1467 СП № 13; 1490 Пам.); бажум. сп. З ос. мн. абьі... 
приклали (1467 СП № 13). 
ПРИКЛОНИТИ дієсл. док. (2) (кого к кому) приверну¬ 

ти, прихилити (кого до кого) (1): Мьі пань моужьіло боу- 
чацски... Вьізнаваємь... и(ж)... хотячьі пана михаила 
канцлиря молдавско(г)... кь на(м) приклонити дали єсми 
ємоу... оу снятин-в... мєшкане (Снятин, 1454 Р 162—163); 
О приклонити помочи (противь кому) (1) 

надати допомогу, допомогти (кому): я илїа воєвода... при- 
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сЬгаю и обицоую сА... противь каждомоу нєпрїятєлєви, 
а любо нєпрїятєле(м) и(х) приклонити помочи (Львів, 
1436 Соні. II, 698). 
ФОРМИ: інф. приклонити (1436 Сові. II, 698; 1454 Р 

! 62) _ 
•ПРИКРОСТІ» ж. (3) <0 иматн прикрості 

(1) див. ИМАТИ 2; им-Ьти прикрости (2) див. 
ИМ^ТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. прикрость (1453 Сові. II, 766); 

род. мн. прикростей (1467 А5 ї, 63; 1469 А5 І, 64). 
*ПРИКОУТОїСЬ ч, (12) хутір: тьмь мьі видьвш(и) єго 

правоую и в'Ьрноую слоужбоу до на(с)... дали есмьі ємоу... 
села... гдє е(ст) (стєпань вата)мань сь своими прикоу(т- 
ки) (Сучава, 1429 Сові. І, 280); мьі Сгєфан воєвода... знаме¬ 
нито чиним... ож прїид(оша) прєд нами... слоуга нашь 
Сьнгоур и сестра єго Стана... та продали тоє село и тот 
прикоутокоу (І) слоузь нашемоу Лазор Микшоуноу (б. м. н., 
1490 ВВ І, 394). 
ФОРМИ: знах. одн. прикоуток 1 (1490 БО І, 394); ! при¬ 

коутокоу 2 (1490 ВИ І, 394); род. мн. прикоутьковь (1438 
Е>ВАс 27); знах. мн. прикутим (1436 0//?«А» 469); ор. мн. 
прикоу(т)км, прикоуткм 4 (1446 Сові. II, 238; ПГСПМР; 
1452 Сові. II, 422; 1486 ви І, 289); прїку(т)ки, прикоу(тки) 
2 (1429 Сові. І, 280; 1445 Сові. II, 212); прикутками І (1435 
Сові. 1, 403). 

•ПРИЛЄГЛОСТИ мн. (1) (стп. рггуїе^іозсі) прилягаю¬ 

чі землі або угіддя: Мьі кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... 
0(з)на(і)моуемо... И(ж) мьі деи змилова(в)ши сА Но(д) (!) 
слоугою Наши(м).., При (в)сюи о(т)чи(з)н-ь И диди(з)н-ь 
Єго... зоставоую И... Надаю... Городища Селища И оуро- 
чища з р-Ьками И рЬ(ч)ками и(з) ихь Приле(г)лостАми 
(Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: ор. Прилє(г)лостмми (1459 Р 171). 

г *ПРИЛЕПЛЕНЬіИ дієприкм. (і) приліплений, при¬ 
клеєний: и они того листа осмотрели и познали, ижь то 
листь Фальшивий, печать кь нему прилеплена оть иньшо- 
го листа (Краків, 1489 РИБ 431). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. одн. ж. прилеплена (1489 РИБ 

431). 
1 ПРИЛЇЄ (ПРИВИЛЇЄ) див ПРИВИЛЇЄ. 
! ПРИЛОГА (ПРОЛОГА) диь *ПРОЛОГЬ. 
ПРИЛОЖИТИ, ПРЬІЛОЖИТИ дієсл. док. (76) 1. (що 

кому, чому, к чому) додати (що кому, чому, до чого) (3): 
а мьі єсмьі жаловали наши слоугьі... и дали есмьі имь тоє 
село тамрьташи(н)ци и приложили єсмьі и(м) кь ихь оури- 
кови (Сучава, 1432 Сові. І, 327); мьі Стєфа(н) воево(д)а... 
знаменито чини(м)... оже дали и приложили есмьі о(т) 
иа(с) томоу(ж)... монастироу о(т) нємца болото крива А 
и озеро (Ясси, 1500 Сові. 5. 234). 

(що) (додатково включити) додати (1): Але видимо оу 
томь листу твоєе милости много речей прьіложєно, яко мьі 
иє жєдали такового листоу оть твоєе милости (б. м. н., 
1496 БО II, 401). 

2. (що, що к чому, що на що) (печатку) прикласти (що 
до чого, що для чого) (72): а на то єсм(ь) приложиль свою 
печать (б. м. н., 1366 Р 14); а на потвєрженье приложиль 
тому листу свою печать пано мацина (Львів, 1400 Р 61); 
и я свою пєчат приложил на твєрдость сеє моє(є) грамотьі 
(Кобринь, 1454 А5 III, 10); а про ліпшую справєдли- 
вость и печать свою приложил єсми к сєму моєму листу 
(Луцьк, 1461 А8 І, 54); а про лєпшоую справєдливость и 
пєчати своє приложили к семоу нашомоу листоу (Хвали- 
мичі, 1475 А8 III, 14); а про л-Ьпшоую справє(д)ливость и 
в’Ьчность и пєчати есмо свои приложили к семоу нашемоу 
листоу (Пустинька, 1499 ПИ № 3); а па і\уегсІ08І іоЬо сШа 
у ресхаі іезто з\уоуи ргуіогуі к зети тоіети 1узіи(Три- 
шнн, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: інф. приложити 4 (1495 РИБ 621; 1497 ПДИП; 

ПМХ; 1499 АЛРГ 95); приложити 1 (1499 РИБ 777); 

аор. 1 ос. одн. ч. приложих (1481 ВГ> І, 249); перф. 1 ос• 
одн. ч. есми... приложил, приложиль 6 (1466 А8 І, 63; 1474 
А8 І, 69; 1485—1500 А8 І, 121; 1496 А8 І, 245; 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 120; 1499 АСД VI, 3); приложил, приложи(л) 
есми 3 (1461 А8 1, 54; 1467 СП № 13; 1476 АрхЮЗР 8/1V, 
154); приложил, приложи(л) 4 (1454 А8 III, 10; 1490 А8 І, 
92; Пам.; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141); приложиль 1 (1440— 
1492 АкЮЗР II, 106); есми приложиль 1 (1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 18); єсм(ь) приложиль 1 (1366 Р 14); іезто ргуіоіуі 
1 (1500 ДПЖН); 1 ос. одн. ж. есми... приложила 1 (1487 
А 8 !, 240); приложила есьми І (1401 АкВАК III, 2); 
З ос. одн. ч. приложиль, приложил 2 (1400 Р 61; 1487 А8 І, 
240); приложиль 2 (1440—1492 АкЮЗР II, 106); 1 ос. мн. 
есмо... приложили 5 (1463 ГГЯ\ 1467 А8 І, 63; 1473 
АрхЮЗР 8/IV,' 103; XV ст. СГЧА; 1499 ПИ № 3); прило¬ 
жили єсмо 2 (1424 Р 104; 1487 А5 І, 87); приложили есми 
2 (1432 Сові. І, 327; 1500 Сові. 3. 234); єсмо приложили І 
(1478 А5 І, 76); 3 ос. мн. приложили (1449 АЛМ 8; 1454 
А5 III, 10; 1466 АЗ І, 63; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1475 А5 
I, 70; А5 III, 14; 1481 А5 І, 78; 1491 А5 І, 97; 1499 АСД 
VI, 3; бл. 1500 ПИ № 2 і т. ін.); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
аби (штобм)... приложиль 2 (1440—1492 АкЮЗР її, 106); 
аби... приложиль І (1489 АЗ І, 89); 1 ос. мн. што бмхо... 
приложили (1475 А5 І, 70); 3 ос. мн. аби (би, штобьі, аж- 
би, ижьбн) приложили (1449 АЛМ 8; 1454 А5 III, 10; 1465 
А5 І, 63; 1481 А5 І, 78; 1487 А5 І, 240; 1490 Пам.; 1492 
А5 III, 24; 1498 АрхЮЗР 8/П/, 142; 1499 АСД VI, 3; 
бл. 1500 ЯЯ № 2); предик. пас. дієприкм. приложено (1496 
ВВ її, 401). 

•ПРИЛОУКТ» ч. (1) (назва містечка у Київській землі) 
Прилуки: Писань на прилоуцє за (д)нєпромь (Прилуки, 
1459 Р 172). 
ФОРМИ: місц. одн. на прилоуцє (1459 Р 172). 

•ПРИЛОУЧАТИ дієсл. недок. (3) (кого, що кому) при¬ 
давати, прилучати: а не хотА(т) лї то(г)о оучинїть тогдьі тоє 
имєнїє мьі имь осоужаємь а прїлоучаємь кролєви нашемоу 
навєкьі вєчньїи (XV ст. БС 12). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. прїлоучаємь (XV ст. ВС 12, 

12 зв.); дієприсл. одноч. прилоучаючи (XV ст. БС 21). 

*ПРИЛОУЧИТИ СА дієсл. док. (5) 1. трапитися, ста¬ 
тися (4): хо(т)є прилоу(чт)сє та(т)ба или доушегоубина 
или дивка волочена и тоє оусє щоби монастирю би(ло) 
оуси глоби и ппихо(д) весь (Сучава, 1456 ГПХМ); А коли 
с'Ь прилоучит цЬкотораа знамєнитаА кривда и низгода 
межи старостами, тогдьі мьі имаем дати знати кролєви єго 
милости (Гирлов, 1499 ВВ II, 424). 

2. (кому робити що) довестися, випасти на долю (І): коли 
прилучит сА самому г(с)ва ми ити на вои(с)ко тогди и тоти 
люди да иду(т) на воску (!) а иногди николи (Дольний Торг, 
1458 ПГСММЦ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. оа (сь) прилоучит 3 (1499 БО 

II, 421, 424); прилучит са і (1458 ПГСММЦ); прилоу- 
(чт)сє 1 (1456 ГПХМ). 

*ПРИЛЮБЄНН'6 див. * ПРИЛЮБЛ'бНИЄ. 
•ПРИЛЮБИТИ дієсл. док. (2) (що і без додатка) пого¬ 

дитися, пристати (на що): тог(дУь єсмо вьіиха(л)и ись зєм- 
лАньї и сь старци смолвивьши сА и вона два прилюбила 
(Галич, 1404 Р 68); туто есмо остаточний закопа(л) зако(п) 
а то ста (!) оба прилюби(л) и кунщЬрь и игна(т) на одну 
сторону до кутищь а на другую к полагичо(м) (б. м. н., 
1419 Р 91). 
ФОРМИ: перф. З ос. де. ! ста... прилюби(л) 1 (1419 Р 91); 

прилюбила 1 (1404 Р 68). 

•ПРИЛЮБЛ'бНИЄ с. (2) 1. згода (1): Мьі кнА(з) двдь 
дмитриєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... чинимьі знамє- 
ни(т)... како... коли кнА(з) вєлебиьіи дмитрии... наши(м) 
вшєго поспольства боАрь прилюбЛ'Ьние(м)... вєлико(м) и 
славнєму (так.— Прим, вид.) володиславу... в-ьрность 
праваА... слюби(л) а ми... повєл-Ьниємь єго ислюбуємьі 
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за нєго... ижє со всєю своєю землею... вірє(н) будє(т) 
королеви (Лучиця, 1388 Р 38—39). 

2. прихильність (1): мьі Стєфан, воєвода... знакомито чи¬ 
нимь... Ако хотА... предкоув наших воєвод молдавских... 
обьічаєм... каслидова(ти), и тиж их віри, пилнои заслоу- 
гьі коу наиясніишои з божиои (!) памАти наияснАи- 
ших кнАжат и панов кролюв полскихь... и оучинєнньтмь 
и оуказаннимь правимь (!) и вірні наслидованньїм и при- 
любєннімь посвідчити и потвердити... так и мьі... их воли 
вірним наслидованєм послоухати заоуждьі винни єсми 
(Сучава, 1462 БО її, 283-284). 
ФОРМИ: ор. одн. прилюбліииє(м) 1 (1388 Р 39); прилю- 

бєннімь 1 (1462 ВИ II, 283). 
Пор. *ПРИЛЮБИТИ. 
ПРИМНОЖИТИ діесл. док. (13) (кому) збільшити, при¬ 

множити (12): может собі полепьшовати, и розьши- 
ривати, и осадити, и примножити (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 
8/IV, 8); может собє полєпшивати и розширити и осадити 
и примножити (Київ, 1437 АЗ І, 34); можеть собі примно¬ 
жити и розширивати, на новомь корени посадити (Луцьк, 
1452 АкЮЗР І, 21); 

(кому) примножитися, збільшитися (1): осгізїїлузгі зіа 
сЬгезіДапіп та]еі’ роіо\уісу Іісїту ріаііії, коі;ога]аЬу ]ети 
бо іоЬо сгази ргітпогіїа (Луцьк, 1388 2РЬ 104). 
ФОРМИ: інф. примножити (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 

Р 119; 1437 АЗ І, 34; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР І, 17; 1445— 
1452 АрхЮЗР 8/IV, 13; 1446 АкЮЗР І, 18; Р 152; 1451 Р 
156; 1452 АкЮЗР І, 21 і т. ін.); баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. 
Ьу... ргітпоШа (1388 ІРБ 104). 
Див. ще *РКІМ1Ч02АТІ 51 А, *ОУМНОЖИТИ. 
* ПРИМОВИТИ діесл. док. (2) (стп. рггушошс) (кому) 

доректи, зробити докір (1): Борись мовиль: тьі ми первей 
примовиль; а Костянтинь мовиль: тьі мя первей назваль 
татемь (Вільна, 1495 АЛМ 83); 
О примовити ку чети (кому) (і) образити 

честь (чию): А далей Борись примовиль ку чети діду, и 
отцу, и матці князя Константиновои и широко о томь пе- 
редь нами межи собою розмовляли (Вільна, 1495 АЛМ 
83). 
ФОРМИ: перф. 2 ос. одн. ч. примовиль (1495 АЛМ 83); 
З ос. одн. ч. примовиль (1495 АЛМ 83). 

*ПРИМУЧ€НЬ дієприкм. (5) примушений, присилу¬ 
ваний: Мьі дмитрии... кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... 
ижє... нашєю доброю волею не примучєни ни принєволєни 
нікоторою неволею... володиславу королеви польскому... 
голдовали єсмо (Краків, 1388 Р 40—41); А се А па(н) ми- 
ха(л) бучацєкии... свідьчю то и познаваю... ижє... тучнА(к) 
ива(н) ис панею росовою ис марєгорітою своєю доброю 
волею ничимь не примучєни познали пєрєдь нами... ижє 
сА замінили еєльї (Галич, 1418 Р 88—89); мьі александрь 
воєвода... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали своєю доброю 
волею а ники(м) промучєни (!) сєрє(т) мисто... кнАгини 
ри(м)гаилі (б. м. н., 1421 Созі. І, 141—142). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. мн. примучєни 3 (1388 Р 39, 40; 

1418 Р 89); примучьни 1 (1409 Р 74); ! промучєни 1 (1421 
Созі. І, 141—142). 

*ПРИМУЧЬНЬІИ див. *ПРИМУЧЄНЬ. 
*ПРИМУШ€НЄ с. (2) примус: и врозумивши то пани 

ОлизароваА... з воли своєєй доброє ани жадного приму- 
шєнА волнє даровала нас (Луцьк, 1487 АЗ І, 240); Продал 
есми своє имінье отьчистое и дедичное Подгайци... своєю 
доброю волею, безь кажьдого примушенья (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 87IV, 141). 
ФОРМИ: род. одн. примушені І (1487 АЗ І, 240); при- 

мушеиья 1 (1498 АрхЮЗР 8/IV, 141). 
*ПРИМУШЕНЬЕ див. *ПРИМУШЄНЄ. 
*ПРИМЬІСЛИТИ діесл. док. (9) (кому що) придбати, 

набути: и мьі... дали есмо... за его вірную службу села... 
и с приселки, и с нивами... и з болотьі и с рудами и такь 
што в тьіх собе именяхь примьіслить, на новомь корени 

посадит (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8); и мьі ємоу дали... 
тне села... со всим с тим што к ним з века .. слушало 
(в ориг. служало.— Прим. вид.)... со веєми входи и прихо¬ 
ди... и так што в тих имєнАх собє примьіслить и на нову 
(!) корени посадит (Київ, 1437 АЗ ї, 34); и ми порадивь 

сА С нашими кнзьми... дали єсмо ему... Села миловьши... 
а... заднбьі... со всими пожигьки што в тн(х) собі иміньєхь 
Примнслить и на ново(м) корени посадить (Луцьк, 1446 
Р 152). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. примьіслить, Примьіслить 7 

(1433 Р 119; 1437 АЗ І, 34; Р 137; 1438 Р 138; “1445 АкЮЗР 
І, 17; 1446 АкЮЗР І, 18; Р 152); примьіслить, примислит 
2 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1446 АЗ І, 43). 
ПРИМЬІШЛАТИ діесл. недок. (2) 1. (що) вводити, при¬ 

думувати (1): а у Воложі мито и промьіто брать по старо¬ 
му, якь било при великомь князі Витольті, а новини не 
примьішлАти (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 

2. (що) змінювати (1): А мьіта не примьішлАти но какь 
из віка пошло (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: інф. примьішлАти (1366 Р 14; 2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
* ПРИМУСЬ ч. (7) (исл. примісь) 6 и м ати при¬ 

мі сь (5), (имати) примАсь (1), примісь 
и м а т и (1) див. ИМАТИ 2. 
ФОРМИ: род. одн. примісоу, прїмісоу, примАсоу 6 

(1443 Созі. II, 185; 1445 Созі. II, 236; 1449 Созі. II, 392; 
1454 Созі. II, 501; 1463 Созі. 3. 45); приміса 1 (1434 
ДГСММ). 

* ПРИМАСЬ див. * ПРИМУСЬ. 
*ПРИНАДЬІ мн. (1) О принади п т а ш и и (І) 

угіддя для ловлі птиці: и ми ... ємоу имінє н(а)шє имєнємь 
ЗвАгол... дали єсмо... з лови звєриньїми и теж з ловьі бо¬ 
бровими, ис принадами пташими (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: ор, принадами (1499 АЗ І, 117). 
*ПРИНАЛ€ЖНОСТЬ ж. (1) усе, що належить до чо¬ 

гось: Надаю... такь Городища На(д) рєкою Коусницєю... 
зо всіми ихь полАми Сєножа(т)ми Доубровами И ихь 
Приналє(ж)ностю (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: ор. одн. Прииалє(ж)ностю (1459 Р 171). 
Див. ще *3АЛЄЖНОСТЬ. 
ПРИНЄВОЛИТИ діесл. док. (2) (кого, чим) приневоли¬ 

ти, присилувати: а гостА не приневолити но куда хочєть 
туди поидєть (б. м. н., 1366 Р 14); Ми дмитрии... кнА(з) 
литовскии чинимь то знаємо... ижє добраА рада наши(х) 
боАрь... и нашєю доброю волею нє примучєни ни принє¬ 
волєни нікоторою неволею вєдебному г(с)пдрю володисла¬ 
ву королеви польскому... голдовали есмо вірно и право 
(Краків, 1388 Р 40—41), 
ФОРМИ: інф. приневолити (1366 Р 14); дієприкм. пас. 

мин. наз. мн. прииєволеии (1388 Р 40). 
Див. ще * ПОНЕВОЛИТИ, *ПРИНЄВОЛАТИ. 
*ПРИН€ВОЛАТИ діесл. недок. (1) (кого) приневолюва¬ 

ти, силувати: ачбьі на(с), кто коли принєволА(л) и побоу- 
жа(л), абихо(м) о(т) нєго о(т)стали и о(т) его короуні, того 
николи не оучини(м) (Хотин, 1448 Созі. II, 738). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. ачбн... принєволА(л) 

(1448 Созі. II, 738). 
Див. ще *ПОНЄВОЛИТИ, ПРИНЕВОЛИТИ. 
! ПРИНЕЛА (ПРИЙНЯЛА) див. ПРЬІНЯТИ. 
ПРИНЄСТИ діесл. док. (20) 1. (що) принести (17): а жа- 

лова(л) мА кнА(з) скирикгаило тое еєребро принести и дати 

с рублА (б. м. н., 1387 СП № 12); ми етєфань воєвода... 
чинимь знаменито... ожє пришли прід нами містичи 
илвовстїи и принесли грамотоу свАтопочившаго отца моє- 
го, алєксандра воєводи, о митах (Сучава, 1434 Созі. II, 
667); на конци чєтвєртаго лета ть(и) юрєи прїнєсь тии 
пенАзи да хоте(л) заплатіть (XV ст. ВС 21 зв.— 22); и 
яну(ш)ко рє(к) та(к) вл(д)ка ива(ш)ко світчи(л) што при- 
шо(л) до нєго бори(с) длА листу потвє(р)жєного г(с)дрь- 
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ского и принє(с) тогь запи(с) (Вільна, 1495 ВМБС); а што 
єстє єго запись огь нєго кь намь принесли, и мьі тогь 
запись єсмо прнняли (б. м. н., 1496 ВВ II, 405); 

(що к кому) пред’явити (що кому) (1): кто к намо принє- 

сєть записо на г тисАчЬ тому мн дами вашь листо што пи¬ 

сано на д тисАчи (Сучава, 1388 З Б 678—679). 
2. (що) привезти, доставити (2): а львовчАнє што ймуть 

принести сами изь угорь сєрєбро жьжєноє, оть того сє- 
рєбро што бнхомь мьі купили собЬ колко будєть намь на- 
добно (Сучава, 1408 Созі. II, 632); а ливовчАне што имоут 
принести сами из оугорь сєрєбро жєжєное, от того сєрєб- 
ра што бнхомь мьі коупили соб'Ь колко боудєт намь на¬ 
лобно (Сучава, 1434 Созі. II, 670). 
ФОРМИ: інф. принести (1387 С/7 № 12); перф. З ос. одн. 

ч. прїиєсь, принє(с) 2 (XV ст. ВС 21 зв.; 1495 ВМБС); 
прїиєсль 1 (XV ст. ВС 19); 3 ос. одн. ж. принесла (1454 
ЛЗ III, 10); 2 ос. мн. єстє... принесли 1 (1496 ВВ II, 405); 
есте принесли 1 (1496 ВИ II, 405); 3 ос. мн. принесли (1434 
Созі. II, 667; 1454 Сові. II, 508; ПГПММ; 1456 Созі. II, 
788; 1460 ВВ II, 272); майб. З ос. одн. принесеть (1388 З Б 
678); 3 ос. мн. ймуть принести 1 (1408 Со5^. II, 632); 
имоут принести 1 (1434 Созі. II, 670); нак. сп. 2 ос. мн. 
прїиєситє (1463 ВВ І, 295); дієприсл. перед. прииє(с)ши 
єси (1495 ВМБС); предик. пас. дієприкм. єсть... принесе¬ 
но 1 (1447—1492 ЛКБВ); єсть... принесено 1 (1435 Созі. 
II, 679). 
Див. ще ПРИНОСИТИ. 
♦ПРИНОВЛ'БТИ СТ дієсл. док. (2) поновитися: и паки 

оу тоти више писани(х) цркви вь тА(х) вишє писани(х) 
сєлахь о(т) волости соучавскои... варе ко(л)ко сЬ прино- 
влЬти (!) прА(ж)дє и ко(л)ко сЬ приновА(т) а прА(д) (!) и 
причинА(т) а тоти оуси цркви и(с) попи да прислоухаю(т) 
кь нашєи єпи(с) копій о(т) радо(в)цє(х) (Сучава, 1490 ВС 
148). 

ФОРМИ: інф. зам. перф. З ос. мн. цркви... ко(л)ко сЬ 
приновлЬти (!) прА(ж)дє (1490 148); майб. З ос. мн. сЬ 
приновА(т) (1490 ОС 148). 
Див. ще *ПОНАВЛАТИ, * ПОНОВИТИ, *ПОНОВИТИ 

СТ, *ОУЗНОВИТИ СТ, *ОУЗНОВЛАТИ. 
ПРИНОСИТИ, ПРЇНОСИТИ дієсл. недок. (2) (що) при¬ 

возити, доставляти: а ливовчанє, що имоут сами прїно- 
сити сєрєбро жєноє от оугор... а мьі абьіхом коупили гото¬ 
вими пинАзми (Сучава, 1456 Созі. II, 791); А Ливовчанє 
що имоут сами приносити сєрєбро жєноє от Оугор... а мьі 
абьіхом оу них коупили готовими пинЬзми (Сучава, 1460 
БО II, 275). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. имоут... приносити, прїносити 

(1456 Созі. II, 791; 1460 ВВ II, 275). 
Див. ще ПРИНЄСТИ 2. 
*ПРИН0УЖД6НИЄ с. (1) (исл. приноуждєниє) прине- 

волення, присилування: Я пань ванько чжоусичь с ква- 
силова... чинимь знаменито... и(ж) своимь братаничо(м) 
спано(м) олє(х)но(м) чжоусою по нашо(и) по добпо(и) воли 
бє(з) ка(ж)дого приноу(ж)дєния имяли є(с)мо дЬ(л) оу на¬ 
що^) дєди(ч)но(и) о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: род. одн. приноу(ж)дєния (1478 ЗРМ). 
Див. ще *ПРИНУЖ€НЄ. 
*ПРИНУЖДЄНЬ дієприкм. (1) (цсл. принуждьнь) 

приневолений, присилуваний: мьі алєксандрь воєвода... 
чинимь знаменито... ожє то(т) истинньїи башота маноуило 
прїидє прє(д) нами своєю доброю волею ни о(т) кого нє- 
принуж(д)єнь и дадє єдно село своє... на имА башотЬни 
манастьірю о(т) нЬмца (Сучава, 1428 Созі. І, 228). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. одн. ч. принуж(д)єнь (1428 Созі. І, 

228). 
Див. ще ПОНОУЖДЄН, ПОНОУЖЄНЬ, ПРИНУЖЄНЬ. 
*ПРИНУЖ€Н€ с. (3) приневолення, присилування: 

знамєнитосто чинимьі... ижє мьі романь воєвода.. и(з) 

доброи волЬ... ни одн'Ьмь принужєниємь, слюбили єсми 
и слюбуємь... вЬрна служьба служити (Сучава, 1393 
Созі. II, 607); а заставила єсми кн(А)зєм их м(и)л(о)сти... 
село своє ПьАнь... нискоторои нєволи ни принужєнА, 
нижли єсми заставила село своє ПьАнь по своєй доброи 
воли (Острог, 1481 АЗ І, 77); Я Василєй Волчкович из 
братомь своим Лвомь... вьізнаваємь... штож без жадного 
принужєн(А) по своєй доброй воли продали єсмо кн(А)- 
зю Костєнтину... отчизну нашу на реци на Пчичи (Став¬ 
ків, 1491 АЗ І, 96—97). 
ФОРМИ: род. одн. принужєн/а, прииужєн(А) (1481 

АЗ І, 77; 1491 АЗ І, 96); ор. одн. прииужєииємь (1393 
Созі. II, 607). 
Див ще * ПРИНОУЖДЄНИЄ. 
*ПРИНУЖ€НИ€ див. *ПРИНУЖ€Н€. 
ПРИНУЖЄНЬ дієприкм. (8) приневолений, присилу¬ 

ваний: знамєнитосто чинимьі... ижє мьі романь воєвода... 
и(з) доброи волЬ... никимь нє принужєнь... слюбили єсми и 
слюбуємь... вЬрна служьба служити (Сучава, 1393 Созі. 
II, 607); а сє я пань мацина воєвода їлвовьскьіи освЬд- 
чаю... ажє пришєдь прєдь наше обличьє... ходоро шидловс- 
кьіи своєю доброю волью... ничимь нє принужєнь и продаль 
пану клюсови свою дЬдниноу (Львів, 1400 Р 60—61); 
созналь то пєрєдь нами пань ходько своєю доброю волею 
никимь нє принужєнь... ажє продаль свою половицю 
переросли брату своєму (Галич, 1424 Р 106); мьі боярє, 
оусА рада молдавскаА ... чинимь знамєнїто... ажє мьі... сь 
нашєю доброю волею, нїкимь нєприноужєнї... владисла- 
воу, королю полскомоу... присАгає(м)... ажє бьіхомь 
королю вЬрнЬ слоужилї (Сучава, 1435 Созі. II, 689). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. одн. ч. принужєнь (1393 Созі. II, 

607; 1400 Р 61; 1424 Р 106; 1433 Созі. 11,652); наз. мн. 
принужєни, прииоужєиї (1403 ДГМ; 1404 Р 625; 1435 
Созі. II, 687, 689). 
Див. ще ПОНОУЖДЄН, ПОНОУЖЄНЬ, *ПРИНУЖ- 

день. 
*ПРИНЯТИ див. ПРЬІНЯТИ. 
*ПРИНАТИ див. ПРЬІНЯТИ. 
*ПРИПАСНЯ ж. (4) приблудна худоба: а до ти(х) при- 

пасни ни(к)кто (!) аби нє има(л) жадноє дило (Сучава, 
1479 £)С 141); И тиж за припасли що сЬ знаидоут оу Ра- 
довцєхь и оу Коцманє, оу тих селах що прислоухают от 
митрополию, а до тих припасни никто аби не имал ни жад¬ 
ноє дило (Сучава, 1481 В£ І, 257). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. род. до тих припасии (1479 йС 

141; 1481 ІЮ І, 257); знак. мн. припасни (1479 ВС 141; 
1481 ВВ І, 257). 
Див. ще *ПРИПАСЬ. 
*ПРИПАСЬ ч. (5) приблудна худоба: але то(т) прихо(д) 

вє(с) и припасьі да бєрє(т) (!) сами калоугєри а иньї никто 
(Васлуй, 1452 500); таки (ж) и припа(с) що оупадє(т) 
оу и(х) хота(р) ти (ж) да є(ст) нашємоу монастирю о(т) 
бистрици (Сучава, 1459 ВІК «А» 514); а тако(ж) припа(с) 
що оу падєть (!) оу и(х) сєла(х) ти(ж) да є(ст) нашємоу мо¬ 
настирю о(т) бистрици (Сучава, 1467 Мік. Вос. 126). 
ФОРМИ: наз. одн. припа(с) (1459 ВІК«А?> 514; 1467 

Мік. Вос. 126); род. одн. припа(с) (1456 ГПХМ); знах. мн. 
припаси (1452 ВІК«А» 500). 
Див. ще *ПРИПАСНЯ. 
ПРИПАШАРЬ, ПРИПАШАР ч. (15) нижчий службо¬ 

вець у феодальній Молдавії, який збирав штраф за шкоду, 
заподіяну худобою, що приблудилася: А такожє от того се¬ 
ла да нє дадоут намь ни сторожи, и ни дєсЬтиноу от пчє- 
льї и глобници и припашарє (що бьі нє смЬли бантовати их) 
(Сучава, 1438 ВВАс 28); И дали єсми тим сєлам... сєс 
лист... на то, щоби... ни глобники ни припашари да нє бан- 
товать их, и ни жадною на шоу слоужбоу да нє имают нам 
слоужити, ни платити (Дольний Торг, 1475 ВВ І, 200). 
ФОРМИ: наз. одн. припашарь, припашар, припаша(р) 

(1449 Созі. II 391; 1453 ВБ І, 23; 1472 530); наз. 

16* 
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мн. припашаре 5 (1438 О В Ас 28; 1446 Созі. II 251; 1447 І 
Сові. II, 288; 1456 ГПХМ; 1466 ВЕ> І, 95); припашари 5 
(1447 Созі. II, 288; 1448 491; 1454 Созі. II, 517; 
1458 512; 1475 ВП І, 200); припьшарм 1 (1453 
Созі. II, 492); припашари 1 (1448 ДГПР). 

•ПРИПАІІГбРЬ див. ПРИПАШАРЬ. 
•ПРИПИРАТИ СА діесл. недок. (1) (к чому) домагатися, 

допоминатися (чого): а єстьлибьісА ближнии припирали к 
томоу им^нью... а хотклибьі ємоу ітЬнАзи отложити, тогдьі 
он маєт п'ЬнАзи в них взАти, а им'ЬнА сА имь постоупити 
(Боковичі, 1496 АЗ І, 244—245). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. єстьлибьі сА... припирали 

(1496 АЗ І, 244—245). 
•ПРИПИСАТИ діесл. док. (1) (що к чому) (додати до 

записаного) приписати (що до чого): а приписала єсмь 
микитино дворище т кому (!) жь дворищю кь пєрємьішьльс- 
кому ижь бьіло на двоє але А даль за одино (Казимир, 
п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. приписаль єсмь (п. 1349 Р 3). 
•ПРИПЛОДОКЬ ч. (1) приплід, приплідок: Сє я кнАзь 

михаил... придаю стомоу сп(с)у... дєсАтиноу озими пшє- 
ници и пьжи,„ и што коли пригодоуєст(с)А (!) оу дворЬ 
о(т) животиньі и о(т) гоусии... и о(т) всєго приплодька дє- 
сАтоє (Луцьк, 2-а пол. XV ст. СО). 
ФОРМИ: род. одн. приплодька (2-а пол. XV ст. СО). 
•ПРИПОВЄДАТИ СА діесл. недок. (2) (стп. рггуро- 

^іасіас зі?) (на що, к чому) заявляти претензію (на що): 
Коли (ж) очичи б чюжєи зємли бо у до у ть мєнова(н) прє(д) 
соудомь тогдьі соудья слоужєбнїко(м) єго имаєть зазвать 
триичи кь правоу абьі о(т)повєда(л) к томоу хто сА прїпо- 
вєда(л) кь єго очизне (XV ст. ВС 16). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. ! приповєда с/а (XV ст. ВС 16); 

перф. З ос. одн. ч. сА прїповєда(л) (XV ст. ВС 16). 
* ПРИ ПРО ВАД БІТИ діесл. док. (2) (кого) привести, 

припровадити: а черезь тую Бучачную, вниз Ровця, при- 
провадьіль нась пань Ярмола до дольїньї (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. припровадьіль 1 (1430 ГВКЛ 

8); ! припроводьіль 1 (1430 ГВКЛ 7). 
І ПРИПРОВОДЬІЛЬ (ПРИПРОВАДЬУТЬ) див. •ПРИ- 

ПРОВАДЬІТИ. 
•ПРИПОУЖЄНЄ див. •ПРИПУЖЄНИЄ. 
•ПРИПУЖЄНИЄ с. (3) (стп. рггуресігепіе) примус, 

приневолювання: Сє А кнАгини... КобрьіньскаА... будоу- 
чи оу своєм полком розоум'Ь без каждого припоужЬньА... 
записоую мужєви своємоу... дв'Ь тисАчи золотьіх оугор- 
ских (Добучини, 1487 АЗ І, 239); Я волчько бодє(н)ковь- 
скии И своими дє(т)ми... вьізнаває(м)... и(ж) єсмо то оу чи¬ 
нили нижа(д)ньі(м) припужєниє(м) ани звєдє(н)е(м) ни(ж)- 
ли своєе доброє воли (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС)\ 
Я Пєтрь Боговитинович сознаваю... иж без каждого припоу- 
жєнА дал єсми братаничоу своємоу Богданоу... имЬньє 
(Боковичі, 1496 АЗ І, 244). 
ФОРМИ: род. одн. припоужєнд 1 (1496 АЗ І, 244); при- 

поуж'Ьнь/А 1 (1487 АЗ І, 239); ор. одн. припужєниє(м) (2-а 
пол. XV ст. СПС). 
Пор. *РКІРШІТІ. 
•ПРИПОУЖ'БНЬЄ див. *ПРИПУЖЄНИЄ. 
ПРИПОУСТИТИ, ПРЇПОУСТЇТЬ діесл. док. (18) (кого 

к чому, на кого) допустити, припустити (кого до чого), 
дозволити (зробити кому, що) (15): СЬоііаЬ рак їу сЬоїіеІ 
регешігуіа їоЬо з ЗгшігукЬауіош, по ту їеЬе к Іотпи пе 
ргуризіуш (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); ино 
после живота нєбожчика пана Єнкова и мьі припустили к 
тому имєню п(а)ни Єнковую п(а)ни ТатАну (Луцьк, 
1487 АЗ І, 86); соупорь имєєть бьітї прїпоущонь на св'Ьфкм 
(XV ст. СЯ 41 зв.— 42); и мьі в то(м) курила и тєпє(р) опра¬ 
вили, к дЬлницьі о(т)чиньі єсмо єго припустили (Вільна, 
1495 Б СКИ). 

прїпоустїть кь справі (кого) (3) дати мож¬ 
ливість виправдатися (кому): а то(т) староста имєєть ємоу 
ласкьі оу на(с) шоукать абьіхомь прїпоустїлї єго ко спра¬ 
ві (XV ст. ВС 38 зв.). 
ФОРМИ: інф. прїпоустїть, прїп^стїть З (XV ст. ВС 38; 

СЯ 42); припоустити 1 (1482 АЗ І, 79); перф. З ос. одн. ч. 
припусти(л) (1495 БСКИ)', 1 ос. мн. єсмо припустили 1 
(1495 БСКИ)\ єсмо... припустили 1 (1495 БСКИ)\ припу¬ 
стили (1487 АЗ І, 86); майб. 1 ос. мн. ргуризіут (1433 
ЗНТШ ЬХХУІ, 140); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абьіхомь 
прїпоустїлї (XV ст. ВС 38 зв.); інф. пас. бьітї прїпоущонь 
2 (XV ст. ВС 6 зв.; СЯ 41 зв.); бьіти припущено, прїпоу- 
щєно 2 (XV ст. ВС 19 зв.); бмти припоущо(н) 1 (XV ст. ВС 
20); (бьт) припоущєно 1 (XV ст. ВС 19); майб. пас. З ос. 
одн. боудє(т) прїпоущонь 1 (XV ст. ВС 30 зв.); боуді;(т)... 
прїпоущонь 1 (XV ст. ВС 38). 

•ПРИЇЇЬІІІАРЬ див. ПРИПАШАРЬ. 
ПРИРАДИТИ діесл. док. (1) (чому) (намовити на що) 

порадити, прирадити (що): а кто бьі х(от)'Ьль о(т)нАти то 
или кто бьі хогЬль прирадити тому а бьі то о(т)нАло (!) бьіло 
то таковьіи што бьі бьіль проклАть о(т) га ба (Сучава, 
1408 Созі. І, 61). 
ФОРМИ: інф. прирадити (і408 Созі. І, 61). 
Див. ще * ДОРАДИТИ СЯ, •ПОРАДИТИ1, *ПОРАДИТИ 

СА, •ПРИРАДИТИ СА, РАДИТИ1 4, *ОУРАДИТИ. 
•ПРИРАДИТИ СА діесл. док. (4) (з ким) порадитися: 

мн алєксандрь воєвода... знаменито чиним... ожє прира¬ 
дили сА єсми и с нашими боАрє... и дали єсми сє(с) ли(ст) 
нашь... оуси(м) купцє(м), на то да имаю(т) о(т) на(с) тогь 
законь... що имали о(т) нашєго дида (Васлуй, 1449 Созі. 
II, 742—743); мьі Стєфань воєвода... чиним знаменито... 
ожє прирадили сЬ єсми с нашими боярє... и дали єсми сєс 
наш лист оусим коупцєм, на то да имают от нас тот закон... 
що иьіали от нашєго дида (Сучава, 1458 ВИ II, 261). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. прирадили с* (с/а) єсми (1449 

Созі. II, 742; 1452 Созі. II, 759; 1456 Созі. II, 582; 1458 
ВИ II, 261). 
Див. ще •ДОРАДИТИСЯ, * ПОРАДИТИ1, •ПОРАДИ¬ 

ТИ СА, ПРИРАДИТИ, РАДИТИ 1 4, *ОУРАДИТИ. 
•ПРИРОДИТИ СА діесл. док. (1) (к кому) бути спорідне¬ 

ним, породичатися (з ким): и волєн он продати ... и за- 
мєнити и дєтєм єго и ближним єго, хто к нєму природил 
сА (Острог, 1464 АЗ І, 57). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. природил с/а (1464 АЗ І, 

57). 
*ПРИРОДОКЬ ч. (2) родич: а не оустоупатисА оу тое 

имїньє ни дЬтєм моим ани жадномоу природькоу нашомоу 
(Кременець, 1467 АЗ І, 63); а не вьступатисА в тоє им'Ьнье 
ни дЬтємь нашимь ани жадному природьку нашому (Кре¬ 
менець, 1469 АЗ І, 64). 
ФОРМИ: дав. одн. природькоу, природьку (1467 АЗ І, 

63; 1469 АЗ І, 64). 
•ПРИРОЖЄНЄ див. ПРИРОЖЬІНЬЄ. 
•ПРИРОЖеНЬІИ див. ПРИРОЖОНИЙ. 
ПРИРОЖОНИЙ прикм. (15) (стч. рїігогепу, стп. 

ргхугобгопу) 1. спадкоємний (2): ми княз Володиславь 
Опольскои землЬ господарь... Рускои землЬ господарь и 
дЬдичь прирожоний тЬмь землямь усЬмь (Львів, 1378 
ЗНТШ ІЛ, 4); а сє я пань мацина... освідчаю ть... ажє при- 
шєдь прєдь наше обличьє... ходоро шидловскьіи... и про- 
даль пану клюсови свою дЬднину... на в'Ькьі и дЬтьмь єго 
і єго прирожьньїмь посл’Ьдкомь (Львів, 1400 Р 60—61). 

2. рідний (1): Соу(д) (І) иикоторьіи ка(к) нєпрїятєвє (!) 
свою кро(в) прїро(ж)ндю розлївають бра(т) алюбо сєстроу 
забївають длА то(г) абьі ємоу имєнїє застало (!) (XV ст. 
ВС 29 зв.). 

3. (у знач. іменника) родич (12): А нєнадобєсА в тое- 
вьступати ни моєму сьіну ани брату ни одному моємоу 
никоторому прирожєномоу (Острог, 1465 АЗ І, 57); а в то 
ся им'Ьнье не мают вступовати нн діти мои, а ни близьшни 
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мои прирожонне, бо то єсть моя вірная вислуга (б. м. н., 
1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154); о тьі(х) хто забьєть прїрожєна(г) 
своєго алю(б) сєстроу (XV ст. ВС 7 зв.); тоє имєнє Любчо 
по своєм животе волна она отдатн и записати прирожоньїм 
своим'ь (Луцьк, 1487 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. прирожоний 1 (1378 ЗНТШ ІЛ, 4); 

прїрожєиьі(и) 1 (XV ст. ВС 34 зв.); дав. одн. ч. прирожєно- 
моу (1465 АЗ І, 57); знах. одн. ч. прїрожєна(г) (XV ст. ВС 
7 зв., 29 зв.); знах. одн. ж. прїро(ж)нЖю (XV ст. ВС 29 зв.); 
наз. мн. прирожоньїи 1 (1466 АЗ І, 62); прирожеиьіи 1 
(1486 АкЮЗР І, 295); прирожоньїе 1 (1476 АрхЮЗР 
8/IV, 154); род. мн. прїрожєньі(х) (XV ст. ВС 6 зв., 20; СЯ 
41 зв.); дав. мн. прирожоньїм 2 (1487 АЗ 1, 241); прирожь- 
ншмь 1 (1400 Р 61). 

*ПРИРОЖОНЬіИ див. ПРИРОЖОНИЙ, 
ПРИРОЖЬІНЬЄ с. (3) (сгпп. рггугосігепіе) 1, (людина, 

тварина як носій якоїсь властивості) істота (2): мьі пєтрь 
воєво(да)... явно чини(м) коу вічньш річи и памАти гдьі(ж) 

всАкоА прирожнньє наслідоує(т) свои(х) прє(д)ко(в), мьі 
кторьіи(ж) всА живи А річи розоумо(м) прєвьішає(м), ні 
имаємь шлАхєтнш(м) обьічаємь наши(х) прє(д)ко(в) про- 
тивити сА (Хотин, 1448 Сові. II, 733); Колиж всєго приро- 
жєня постат своєго перед коу виді на бьіванна наслАдова- 
ти, про тож и мьі, иж инша звірАта розоумом и смислом 
проходимо, от родитєлєв наших обьічаєв... отстоуповати 
не имаємо (Сучава, 1462 ВЕ> II, 283). 

2. природа, натура (1): Всі речи и жалоби осджєньї 
соу(д) (!) ка(к) оумерло а є(ст) ка(к) проти (в) прїро(ж)нїю 
алюбо протївь правд одновачь (!) (XV ст. ВС 22—22 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. прирожнньє (1448 Сові. II, 733); 

род. одн. прирожєия (1462 II, 283); дав. одн. прїро(ж)- 
нїю (XV ст. ВС 22 зв.). 

•ПРИРОЖЬНЬІИ див. ПРИРОЖОНИЙ. 
І ПРИСАГАЛИ див. ПРЬІСЯГАТИ. 
ПРИСАДИТИ, РК2І82АОІТІ дієсл. док. (2) (без додат¬ 

ка) оселити, заселити: А ІЬо іезшо іеїш сіаіі рггесігесго- 
пеши віиху пазгоши СЬосІко^і, у сійЬош іеЬо... паззи 
Нісііпи, а па +Ьот тогеї; згоЬі ртзгасіНі, роїїрзііу_па 
зтне гіоЬгоіе рошегпиіЬі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); 
можеть собі поліпшити и розширити и присадити и при¬ 
множити (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18). 
ФОРМИ: інф. присадити 1 (1446 АкЮЗР І, 18); рггі- 

52а<Ші 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
Див. ще ОСАДИТИ 1, ОСАЖИВАТИ, *ПОДСАДИТИ, 

ПОСАДИТИ 1, САДИТИ 1. 
*ПРИС€ГА див. ПРЬІСЯГА. 
*ПРИС€Л6НИ€ с., зб. (1) майбутні поселенці маєтку: 

тоє оусє вншєписанноє и виногра(д) и місто о(т) кєлїи и 
калугєра макариева келиа и сь вьсімь присєлєниемь, 
да боудє(т) нашєму молебникоу калоугєроу саві оури(к) 
и сь вьсімь доходо(м) (Дольний Торг, 1443 Сові. II, 185). 
ФОРМИ: ор. одн. присєлєниємь (1443 Сові. II, 185). 
Пор. ПРИСЄЛИТИ. 
ПРИСЄЛИТИ дієсл. док. (1) (що) додатково заселити: и 

хотарь томоу сєлоу бер л а до (м) доловь и по водоу и діломь, 
до хотарА попоюково, штоже є(ст) єго село и тоє и што 
можєть присєлити оу томь хотарю (Сучава, 1433 Сові. І, 
359). 
ФОРМИ: інф. присєлити (1433 Сові. І, 359). 
ПРИСЄЛОКЬ ч. (45) (невеличке село, розташоване біля 

великого села) присілок: тогди ми, ись нашею вірною ра¬ 
дою дали єсмо и потвердили єсмо, его правого всего имє- 
иїа... село бьібєл и со присілки, пачковичі, а жасковичі 
(Судомир, 1361 АСЕ 6); Также што придали єсмо кн(А)- 
зю Федору село Бродов... также Свищово ис приселки 
(Луцьк, 1396 А5 І, 20); Ми Владиславь... дали єсмо и да- 
ємь наше село надієво и с п(р)исєлкомь ись кропивники... 
ему и єго дітємь (Львів, 1399 Р 59); ми алєксандрь воєво¬ 
да... знаємо чини(м)... и(ж) семи дали... сєрє(т) ми сто а 
волховєць ись сели и присє(л)кн (б, м. н., 1421 Сові. І, 

Ш—142); ми кнгини (так.— Прим. вид.) олєска(н)доваА(1) 

наста(с)я киє(в)скаА ... придали єсмо оу до(м) Стия 
тр(о)ци к манастирю Сєргиєвоу дві волости наши(х)... со 
всіми присє(л)ки (Київ, 1459 Р 174); а се здє емужь сА 
Манєвь досталь сь веєми присельки (Маків, 1478 АЗ І, 
76); ми Олєксандрь (в ориг. Оксандрь — Прим. вид.) 
...чинимь знаменито... иж вбачивши вірньїи служби н 
шлАхотне врожєного кн(А)жати Костєнтина Ивановича 
Острозского.,. ємоу имінє и(а)ше именємь ЗвАгол зо вснми 
его приселки в повіте києвскомь... дали єсмо (Вільна, 
1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. приеєлокь (бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.); 

дав. одн. приселку (1498 АЛМ 159); знах. одн. приеєлокь 
(1452 Р 161); ор. одн. п(р)исєлкомь, приеєлком (1399 Р 59; 
1487 АЗ І, 240); місц. одн. в присє(л)ку, приеєлькоу (бл. 
1471 ЛКЗ 93 зв.); наз. мн. приселки (1478 АЗ І, 76); род. 
мн. приселковь (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102); дав. мн. при- 
сє(л)ко(м) (1459 Р 174); ор. мн. приселки, присельки, 
присельки 27 (1396 АЗ І, 20; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1434 
Р 128; 1437 АЗ І, 34; 1445 АкЮЗР І, 17; 1466 АЗ І, 60; 
1475 АЗ І, 70; 1478 АЗ І, 76; 1482 АЗ І, 79; 1499 АЗ І, 117 
і т. ін.); присє(л)кн 2 (1421 Сові. І, 142; 1459 Р 174); присіл¬ 
ки 1 (1394 Р 54); присілки 1 (1361 АСЕ 6); прісєлкп І 
(1475 АЗ І, 71); 1 присолки 1 (1461 АЗ І, 54). 

*ПРИСИЛ€НЬ дієприкм. (1) приневолений, присилу¬ 
ваний, примушений: ми алєксандро воєвода... слюбуємьі 
нашєю доброю волею... никнмь ниприсилєни, а нипоноу- 
жєни... слоужити... и доброую радоу радити нашємоу 
миломоу господарю, влодиславоу, кролю польскомоу 
(Сучава, 1402 Сові. II, 621). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. мн. ч. присилєни (1402 Сові. II, 

621). 
Див. ще ПОСИЛОВАНЬ, ПРИСИЛОВАНЬ, *СЇЛО- 

ВАТИ, *ОУСИЛОВАТИ 2. 
ПРИСИЛОВАНЬ, ПРИСИЛОВАН Б, ПРИСИЛОВАН, 

ПРИСИЛОУВАН дієприкм. (141) приневолений, приси¬ 
луваний, примушений: Слюбуемо нашею чистою вірою безо 
лети и безь хитрости... ни ким к тому присиловани, ни 
принужени... велебному Владиславу... крол Полскому... 
и полнити ти-то листи и записи наші (Чжюрзев, 1403 
ДГАЇ); А такождє прїидє прАд нами... слоуга наш... ни- 
ким нєпоноужєнь ани присиловань, и продал одноу па- 
сикоу... слоугам нашим (Сучава, 1483 ВЕ> І, 274—275); 
ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша 
прАд нами... слоуга наш Сима БєнА и сестри єго Моуша... 
по нх доброи воли, никим нєпоноужєни ани присиловани 
и продали свою правоую отниноу... слоугам нашим (Ясси, 
1500 ВИ II, 175). 
ФОРМИ: пас. мин. наз. одн. ч. присиловань, присило- 

ваиь, присилован, присилова(и) 27 (1472 Сові. 3. 87; 1476 
ВИ І, 208; 1482 ВИ І, 265; 1483 Сові. 3. 121; 1487 ВО І, 
304; 1489 Ви І, 373; 1492 Ви І, 505; 1495 Ви II, 87; 1499 
ВИ II, 160 і т. ін.); присилоуван 1 (1479 ВИ І, 221); наз. 
одн. ж. присилована (1472 Вй І, 172; 1480 ВИ І, 244; 1483 
ВО І, 274; 1487 ВО І, 516; 1488 ВО І, 355; 1490 ВО І, 390; 
1491 ВО І, 448; 1495 ВО II, 73; 1496 Вй II, 12; 1499 ВО 
II, 153 і т. ін.); наз. мн. присиловани (1403 ДГМ; 1466 ВО 
І, 114; 1473 ВО І, 189; 1479 ВО І, 223; 1482 ВО І, 260; 
1487 ВИ І, 291; 1488 ВИ І, 354; 1493 ВИ II, 3; 1495 Сові. 3. 
193; 1500 ££) II, 175 і т. ін.). 
Див. ще ПОСИЛОВАНЬ, *ПРИСИЛ€НЬ, *СЇЛОВАТИ, 

*ОУСИЛОВАТИ 2. 
ПРИСЛАТИ дієсл. док. (26) (що, що ким, що кому, що 

к кому, чого кому, що до кого) прислати, надіслати (що 
ким, що кому, що до кого) (7): и оспод(а)рь (в ориг. ос- 
по(д)рь — Прим, вид.) король прислал ко мні листь, 
абнх сА з братомь поділил (Вишнівець, 1482 А5 І, 80); 
коли тоть листь прислала теща его слугою своимь, нехай 
прііхавь тугь стоигь и листь тоть очистить (б. м. н.. 



•ПРИСЛОВЇЄ — 246 — ПРИСЛУХАТИ 

1498 АЛМ 169); Про тожь абьі єстє ваша милость оузвє- 
лєли тому Богушєви, абьі прьіслаль тьіи пєнАзи нашому 
боярьіну (б, м. н., 1499 БО II, 450); 

(кого, кого до кого, кого к кому, ким до кого) (напра¬ 
вити кого з якоюсь метою) прислати (кого до кого) (19): 
и за тни єшчє до нас прислал пан нашь кроль єго милость 
свои посльї и свои паньї... нас просАчи..._абнхом прости¬ 
ли пана Михоула и бра(та) єго пана Доумоу (Сучава, 
1468 БО II, 305); Літо ваша милость мне очивисте приказа- 
ли и дворанина своего пана Отецька Шишку прислали, 
абьіхь оть вашей милости князю Михайлу Санькгушкови- 
чу приказаль да и тьімь земяномь... штобьі лововь вашей 
милости не пустошили (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 

8/IV, 20); И тако(ж) и сва(т) нашь вєлики(и) кнзь москов- 
ски(и)... присла(л) до нась свои(х) пословь о томь абьі(х)мо 
сА з вашєю мл(с)тю пото(к)мєди и ми(р) вєчньі(и) взАли 
(б. м. н., 1496 ПДВКА 60); у рап пешуга ргузіаі ко шпі 
пашізпука з\уоіеЬо позо^зкоНо І^азгка а зІигеЬпука злуоіє- 
Ьо іоЬог гнукіа52а (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: інф. прислати (1496 ВЬ II, 407); перф. 2 ос. 

одн. ч. прьіслальєси 2 (1496 ДО II, 401; 1499 БО II, 448); 
єси прислаль 1 (1481 ДО II, 365); єси... прьіслаль (1496 
БО II, 401); присла(л) єси 1 (1496 ПДВКА 60); З ос. одн. ч. 
прислаль, прислал, присла(л) 8 (1468 БО II, 305; 1479 БО 
II, 351; 1481 БО II, 365; 1482 А5 І, 80; 1496 ПДВКА 60); 
прьіслаль, ргузіаі, прнсла(л) 3 (1493 ПОСВВ 151 зв.; 
1496 ПСВВ 192 зв.; 1500 ДПЖН)\ 3 ос. одн. ж. прислала 
(1498 АЛМ 169); 2 ос. мн. прислали єстє (1498 БО II, 409); 
З ос. мн. прислали (1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 20); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аби прьіслаль (1499 БО II, 450); 
2 ос. мн. аби єстє... прислали (1496 ПСВВ 192 зв.); нак. 
сп. 2 ос. одн. пришли (1496 БО II, 402); дієприкм. пас. 
мин. наз. одн. с. прислано (1481 БО II, 365); дієприсл. 
перед, приславши, присла(в)ши (1495 ПЛПС\ 1496 ПЧФГ 
36). 

*ПРИСЛОВЇ€ с. (1) (цсл. присловиє) О имїти 
присловїє див. ИМ'ЙТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. присловїє (1457 Созі. II, 809). 
ПРИСЛУХАТИ дієсл. недок. (79) 1. (що к чому, чого) 

(бути власністю) належати (до кого, до чого) (10): мн 
стєфань воєвода... знаменито чинимь... ожє... дали єсми 
сє(с) листь нашь нашємоу монастирю о(т) хородника, на 
то, ожє тоє село що прислоухаєть к томоу монастирю... 
да нє да(ст) тоє село ни да(н), нї илиша (Сучава, 1444 Созі. 
II, 207); а господство мн сьм дал и повєрноул тоє сели¬ 
ще на имі Поліна... да прислоухаєт нашєго свАтого мона- 
стира от Воронєц (Сучава, 1490 БО І, 436); Биль намь 
чоломь игумень... абьіхмо мн призволили имь людей за 
себе призвати и нанові за собою посадити на церковной 
земли, которая кь той церкви... прислухаеть (Мстиславль, 
1500 АСД II, №3). 

2. (к кому, к чому, кого, чого, кому, чому, от чого) 
(законно припадати) належати (кому, чому, до кого, до 
чого) (45): а имієть тоє село держати и оуживати со всіми 
єго пожитки... што к нєму здавна прислухають (Коломия, 
1424 Р 102); вьсє тоє да прислухаеть кь тн(м) вьішєпи- 

санньі(м) млино(м) (Сучава, 1448 Созі. II, 314); Мьі кнзь 
сємєнь олєкса(н)дрови(ч) дали єсмо слузі нашєму па(н)у 
сєнку скипорю... село нашо тулиньї со вси(м) тьі(м) што к 
тому селу издавна прислухало (Київ, 1457 Р 165); кнАзю 
Олєксандроу Сонкгоушковичу достало сА Сошно... со 
всєм ис тьім, штож здавна к томоу прислоухало (Хвали- 
мичі, 1475 А8 III, 14); И потвержаемь тне люди... со всимь 
зь тнмь, што здавна кь тьімь людемь прислухало (Краків, 
1500 АЛМ вип. 2, 58). 

3. (к чому, чому, до чого, от чого) (бути підпорядкова¬ 
ним) належати (до чого) (12): Тьіе вси села... маеть держа¬ 
ти... владика Луцкий и Острозский... попьі и дьяконьї 
совершати... вь богоспасаемнхь городахь вь Луцку и вь 

Острозе, и вь селахь до нихь прислухаючихь (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1 /VI» 3); Продали єсмо... тне мита вси ко- 
торнє прнслоухають кь володими(р)скомоу мнтоу бере¬ 
сте (и)скомоу єсю (Петрків, 1489 АМВ)\ То ест вєс хотар... 
оусим селам и селищем що прислоухают кь трьгоу Брьла- 
доу (Бирлад, 1495 ВИ II, 64). 

4. (к чому) (бути складовою частиною) належати (до чо¬ 
го) (7): про ть жь Азь... приступиль єсмь ку... володисла- 
вови... королю польско(м)... ис тими горо(д)... которні 

жь то ись (с)тара давна ку свАтои (!) коруні пильскои 
(!) прислухають (Кременець, 1434 Р 130); записую мужу 
своєму кн(А)зю Семену Юрьєвичу... иміньА ...зо всими 
с тими присєлки што к тнм иміньАм прислухаєт (Сте- 
пань, 1489 А5 І, 89); И також жадного нєпрїятєлі нашєго, 
которїи колвє... оупадноул бн оу кролі єго милости... или 
оу подданньїх их милости, или боуд оу кого которїи при¬ 
слоухают коу Короуни полскои, а вьішєрєчєннїи крол и 
братїя єго... нє имают таковаго чловіка прїимити (Гир- 
лов, 1499 Ви її, 420). 

5. (кого) (бути підданим) належати (до кого) (3): и 
счАдковє мои имають прислухати и служити королеви 
польскому и корунє польскои на вєки (Черняхів, 1435 Р 
133); Також и ми, прєрєчєннїи Стєфан воєвода, жадного 
нєпрїятєлі кролі єго милости... которїи бн пришол до 
нас... или боуд до кого которїи прислоухают нашєго гос- 
подства, мн нє имаєм такового чловіка прїимити (Гирлов, 
1499 ВИ II, 421). 

6. (на кого) належати (з кого) (І): Сє язь кн(А)зь Ьаси- 
лєй Юрєвичь... дал єсми и записал кь пр(є)ч(и)стои 
б(о)гоматєри... кь Смолене ку в діл (!) отчизньї моєй на 
Барани село на имА Совоу и данники... со всими приходи, 
што на них здавна прислоухало (б. м. н., 1470 АЗ І, 67). 

7. (на кого) (входити в коло повноважень) належати 
(до кого) (1): Прїшло є(ст) пєрє(д) на(с) ка(к) старости на¬ 
їли соудА(т) соудн и жалобн што(ж) на ни(х) нє прїслоу- 
хає(т) (XV ст. СД 43 зв.). 
ФОРМИ: інф. прислухати (1435 Р 133); теп. З ос. одн. 

прислоухаєть, прислухаеть, прїслоухаєть 6 (1445 Р 148; 
1467 АЗ І, 63; 1469 АЗ І, 64; XV ст. СЯ 43 зв.; 1500 АСД II, 
№ 3); прислоухаєть, прислухаеть, прїслухаєть 5 (1429 
Соз*. І, 248; 1443 Созі. II, 131; 1444 Созі. II, 207; 1492 АЛМ 
ЗО; 1498 Г В КОСУ, прислоухаєт, ргізІисЬаіеІ, прислухаєт, 
прислоухає(т), прїслоухає(т) 10 (1460 Созі. 8. 41; 1462 
Созі. О. 11; 1463 АЗ І, 56, 57; Созі. 3. 45; 1465 01 176; 
1488 АЗ І, 242; 1489 АЗ І, 89; XV ст. СЯ 43 зв.; 1499 БО 
II, 422); прислоухаєть 1 (1499 БФ); 1 прислоухать 1 (1469 
А5 І, 64); 1 прїслоуха 1 (XV ст. СЯ 9); 3 ос. мн. прислоу- 
хають5 (1439 Созі. II, 41; 1446 Созі. II, 251; 1447 Созі. II, 
281; 1449 Созі. II, 391; 1454 Созі. II, 516); прислухають 
2 (1424 Р 102; 1434 Р 130); прислоухают, прислоухаю(т) 
14 (1424 Р 99; 1452 0/і?«4» 500; 1453 Созі. II, 472; 1472 
0//?«Л» 530; 1479 ОС 141; 1481 БО І, 257; 1490 БО 403, 
419; 1495 БО II, 63, 64; 1499 БО II, 420, 421, 425); прнслоу¬ 
хають 1 (1489 АМ.В)\ перф. З ос. одн. с. прислоухало, при¬ 
слухало (1457 Р 165; 1461 БО І, 45; 1465 ДГСОС; 1470 
АЗ І, 67; 1472 БО І, 170; 1475 АЗ III, 14; 1481 АЗ І, 77; 
1495 БО II, 63; 1497 РИБ 683; 1499 ГОКІР\ 1500 АЛМ 
вип. 2, 58 і т. ін.); 3 ос. мн. прислухали (1435 Р 133; 1499 
45 І, 118); баж.-ум. сп. З ос. мн. щоби прислоухали І 
(1446 Созі. II, 263); аби ! прислоухаю(т) 1 (1451 Созі. II, 
403); нак. сп. З ос. одн. да прислоухаєт, да прислоухає(т) 
6 (1458 0/#«4» 513; ПГСММЦ\ 1463 Созі. 3. 45; 1490 БО 
І, 436; 1495 БО II, 64); да прислухаеть 1 (1448 Созі. II, 
314); 3 ос. мн. да прислоухаю(т) 2 (1453 Созі. II, 466; 1490 
ОС 148); да прослухають 1 (1472 0//?«А» 530); дієприкм. 
акт. теп. місц. мн. прислухаючихь (1322 .АрхЮЗР 1 /VI, 
3). 
Див. ще ПРИСЛУШАТИ, СЛОУХАТИ, СЛУШАТИ, 

*СЛУШАТИ СА. 
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ПРИСЛУШАТИ діесл. недок. (42) 1. (кого) {бути чиєю 
власністю) належати (кому) (2): ана продала пєтрашкови 
раДЬЦЬОВВСКОМу СВОЮ ДЬДНИНу И ВОТНИНу... СО ВСЬМЬ што 

коли оца єЬ прислушало (Перемишль, 1359 Р 10); а в поли 
вдє собь проорють НИВЬ! то ихь имЬєть ппислушати (Смот- 
рич, 1375 Р 20). 

2. (кому, чому, к чому) (законно припадати) належати 
(кому, чому, до кого, до чого) (28): А дали есми имь та села 
у вЬки... со всЬми доходи, яко извЬка к тим селомь у ихь 
границях прислушают (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); а тако 

влдка продаль єсть яко самь дєржаль и землею... и со 
всЬми оужитки што му прислуша (так.— Прим, вид.) 
оу бьішкувьскуи граници (Перемишль, 1391 Р 45); а та(к) 
оузда(л) Ако самь имЬ(л) и с полємь... и со всЬми грани- 
цами вЬчистьіми што изє вЬка к той дЬдининЬ прислушало 
(Галич, 1418 Р 89); а им'Ьєть лєнько заруби(ч) тьіє села 
держати вЬчно... Со всимь што к тьі(м) сєломь прислуша- 
єть (Житомир, 1433 Р 126—127); даєм и потврьждаєм сим 
нашим листом даанїє дида нашєго, свАтопочивьшаго ста- 
раго Алєксаньдра воєводи... млинь от полЬ, єжє из вЬка 
прислоушають тол мита томоу монастирю (Бистриця, 1457 
ВИ І, 4); Я пан Янько Чаплич промєнїл єсми кн(А)зю 
Йвану Василєвич(у) Остроскомоу село своє Голчє.:. со 
всЬм ис тьімь, што здавна к томоу имЬнью прислоушаєть 
(Острог, 1466 АЗ І, 60); и мьі видячи вчинки и хотАчи єго 
рьіхлєйшого вчинити коу тьімжє вчинкомь, ємоу имЬнє 
н(а)шє... ЗвАгол... даємь... зо всими людми к томоу имЬню 
здавна прислушаючими (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 

3. (к чому) (бути підпорядкованим) належати (до чого) 

(4): пак ли бьіхо(м) імо не воротили на і дє(н) Ако ту на¬ 
писано тогда гродо на(ш) галичь ис тою волостию што к 
нєму прислушаєть тому исному и воєво(д) и єго брату ро¬ 

ману, „ оу тьіхо д тисАчахо заставити имаємьі (Луцьк, 
1388 Р 37); а такЬ жь того исного стєцка воєводу хотАчи 
особною мл(с)тью оутЬшити... тьіи городьі цєцунь а хмє- 
ловь с тими волостми и сєльї которьіи жь к нимь прислу- 
шають... даємьі... єму на вЬки (Ланчиця, 1433 Р 125); я 
князь Михайло Васильєвичь постоупиль єсми дАдиной 
своєй... имЬньє... Городокь со всЬми тьіми присєлки, што 
здавна кь Городкоу прислоушають (Вільна, 1482 АЗ І, 79). 

4. (к чому) (бути складовою частиною) належати (до 
чого) (4): то всє єсмо потвердили, непорушно на вЬкьі слузЬ 
нашому вЬрному... сь всЬми границями яко из вЬка, вЬч- 
но прислушало к тьім сєлумь (Судомир, 1361 АС 2 6); и 
тако(ж) потвєржаємь єму єго села... и сь пасиками, іцо 
к тьі(м) сєла(м) прислушали и прислухаю(т) (Сучава, 
1453 Сові. II, 472). 

5. (к кому, к чому) (бути підданим) належати (до кого) 
(3): а межи тьіми городьі и межи нашєю землею рускою то 
границь будуть вЬчньїи наипєрвЬи межи нашимь городо(м) 
снАтиномь а межи шєпинци которьіи жь шєпинци к воло- 
хомь прислушають (Ланчиця, 1433 Р 125); про тожь ми... 
зьєго волию повинни єсмьі сА згодити... а осовнє (!) гдьі(ж) 
вЬдаюмь ижє прє(д)рєчєньіА зємлА молдавская своА пан- 
ствьі здавньі(х) часовь коу кролєвствоу полском(оу) при¬ 
слоушають (Хотин, 1448 Сові. II, 738). 

6. (у безособовій формі) (кому) годиться, належить (1): 
а ми па(к) слюбоуємь при нашєи чти и при вЬрЬ хр(с)тиан- 
скои здержати и попо(л)нити по(д)лу(г) того нашєго саю- 
боу (!) и запису... яко(ж) оусАкому стато(ч)ном(у) хр(с)- 

тїанину прислушає(т) ба миловати и справє(д)ливость 
оуховати (Серет, 1453 Сові. II, 766). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. прислоушаєть, прислушаєть 9 

(1388 Р 37; 1418 Р 89; 1433 Р 125, 127; 1451 ДГШХ\ 1457 
Р 166; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1466 АЗ І, 60, 61); прислушаєть 
2 (1443 Сові II, 132; 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154); прислу- 
шает, прислоушає(т), прислушає(т) 5 (1396 АЗ І, 20; 1444 

АЗ І, 40; 1453 Сові. II, 766; 1467 СП № 13; 1490 Пам.)\ 
прислушАє(т) 1 (1404 Р 70); 3 ос. мн. прислушають, при¬ 
слоушають З (1433 Р 125; 1482 А З І, 79); прислоушають 
2 (1448 Сові. II, 738; 1457 ВЕ> І, 4); прислушают 1 (1378 
ЗНТШ ІЛ, 5); прислушАють 1 (1435 Р 133);! прислуша 1 
(1391 Р 45); перф. З ос. одн. с. прислоушало, прислушало, 
прїслушало 11 (1359 Р 10; 1361 А02 6; 1408 АкЮЗР І, 
6; 1415 Р 87; 1418 Р 89; 1445 АкЮЗР І, 17; Сові. II, 218; 
1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 61); прислушАло 1 (1399 Р 59); ! ргузіигаїо 1 (1395 
СЬ 166); Зос.мн. прислоушали, прислушали (1453 Сові. II, 
472; 1459 Р 174); майб. З ос. одн. имьєть прислушати (1375 
Р 20); дієприкм. акт. теп. ор. мн. прислушаючими (1499 
АЗІ, 117). 
Див. ще ПРИСЛУХАТИ, СЛОУХАТИ, СЛУШАТИ, 

*СЛ УШАТИ СА. 
ПРИСЛОУШЬНЬ прикм. (1) (к чого) (який входить до 

складу) приналежний (до чого): И пак дадох... свАтєи 
монастири Тазловє сь єдино село имєним (!) Боурєщїи... 
що... прислоушно бЬ кь Бавовских дворов (Сучава, 1491 
ВГ> І, 464). 
ФОРМИ: наз. одн. с. прислоушно (1491 ВІ) І, 464). 
* ПРИСЛУШАТИ див. ПРИСЛУШАТИ. 
! ПРИСНЄДЄВИ (ПРИСНОДЄВИ) див. ♦ПРИСНОДІВА. 
*ПРИСНОДЄВА див. ♦ПРИСНОДІВА. 
ПРИСНОДЄВАА ж. (ІЗ) (іцсл. присьнодЬва) {ужива¬ 

ється як назва богородиці) непорочна, приснодіва: сє 
азь... пань Игнатїє... вєликьіи вистАрникь... Стєфана 
воєводьі ожє... кь свАтомоу мЬстоу... благовЬщєнїа прЬсвА- 
тЬи... нашєи богородици и приснодЬвЬи Марій... дали єс¬ 
ми трой двєри от дамаскьі чрьвєнои сь златом (Молдовиця, 
1462 БО І, 70); а аз господство мьі оу том вьстах... и дали 
єсмо вьси вьішєписанньш села що на СєрєтА... нашєм 
оу свАтомоу монастири що на Бнстрици, идєжє єст храм 
оуспєнїє прЬсвАтьіА владичици нашєи богородици и 
приснодЬвЬи Марій (Гирлов, 1499 БО II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. приснодєваа (1473 БО І, 181); дав. 

одн. присиодьвьи 8 (1462 БО І, 70; 1476 БО І, 211, 215, 
217; 1488 БО І, 347—348; 1490 БО І, 419, 436; 1499 БО II, 

154); пр(с)иодвЬи 2 (1471 ДГСМПБ] 1490 ДГСХМу при- 
снодєвьи 1 (1475 БО І, 203); присиодєвєи 1 (1491 БО І, 
464). 
Див. ще * ПРИСНОДІВА. 
* ПРИСНОДІВА ж. (8) {цсл. присьнодЬва) {уживається 

як назва богородиці) непорочна, приснодіва: а кто бьі 
покуси(л) порушити или вьзАти боу(д) о(т) того вишє- 

писаннаго то да є(ст) проклАть о(т) га ба... и пр(с)нодвьі ма- 

рїа (Сучава, 1443 ДГСПМН); и боуди ємоу клАтва о(т) ба 

оца... и при(с)дви мрїа (Київ, 1446 Р 154); аз господство 
ми (вь) том благопроизволих нашим... чистим... срдцєм... 
яко да оутвєрдим и оукрьпим наши свАтьш монастири от 
Тазлова, идєжє єст храм рожд(є)ство... нашій богородицє 
и приснодєвє Маріє (Сучава, 1491 БО І, 473). 

ФОРМИ: род. одн. пр(с)иодвм, при(с)двьі 2 (1443 
ДГСПМН; 1446 Р 154); прїсиодьвьі І (1443 ПГСММ); 

дав. одн. пр(с)нодви 1 (1488 ДГСПМ); пр(с)иодвьі 1 (1458 
МИі. Оос. 121); приснод(є)ви 1 (1491 БО І, 452); ! приснє- 
дєви 1 (1462 Сові. О. 10); приснодєвє 1 (1491 БО І, 473). 
Див. ще ПРИСНОДЄВАА. 
* ПРИСНОД1ЇВАЯ див. ПРИСНОДЄВАА. 
ПРИСНЬІИ1 прикм. (2) {цсл. присьньїи) 1. справжній, 

істинний (1): мьі алєксандрь воєвода... знаменито чиним... 
ожє тоть истиньі(и) и почєсньі(и)... пань михаиль логофєть, 
слоужиль пєрєжє стопочи(в)шимь пєрє(д)комь нашимь 
право и вЬрно, а дьнє(с) намь служи(т)... право и вЬрно 
яко присни(и) хр(с)тїани(н) (Сучава, 1453 Сові. II, 471— 
472). 
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2. (у знач, іменника) приятель (1): а па(н) на(ш) коро(л) 
єго мл(с)ть абьі на(с) милова(л) и опасоува(л) о(т) нашихь 
НЄПрїАтЄЛЄВ'Ь, яко свои голдовники и свои присньш и по(д)- 
даньі(и) (Серет, 1453 Сові. II, 765). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. присиьі(и) (1453 Сові. II, 472); наз. 

мн. присньїи (1453 Со5/. II, 765). 
*ПРИСНЬІИ 2 прикм. (4) О м е д г преси ьі и (3), 

приснии мєдг (1) дт. МЄДЬ !, 
ФОРМИ: род. одн. ч. прєсиого 3 (1488 УКТ\ 1493 

ЛЛРГ 56; 1496 АЛРГ 69); присного І (1466 БО І, 96). 
! ПРИСОЛКИ <ПРИСЄЛКИ) див. ПРИСЄЛОКЬ. 
*ПРИСП€ТИ дієсл. док. (1) (цсл. приспати) устигнути: 

а толко не приспєю на тогь днь ино ми платити оу дєсА- 
торо (б. м. н., 1387 СЯ№ 12). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. одн. приспєю (1387 СП № 12). 
! ПРИСТАИНОСТИ (ПРИСТОИНОСТИ) див. *ПРИ- 

стоиность. 
‘ПРИСТАНЇЄ с. (3) 1. приєднання (1): а такі жь мьі 

видавше єго млсрдьє к намь и доброволноє пристаньє дали 
єсмьі приятелю нашому милому стєфанови воєводЬ зємлЬ 
молдавскои нашЬ листьі (Ланчиця, 1433 Р 124). 

2. підтримка, відданість (2): мьі панове господарЬ нашо¬ 
го, илїи воєводи... визнаваємь тьімь то наши(м) листомь... 
колижь вєлємлжнїи илїаигь воєвода... пану владиславови, 
кролю по(л)скомоу... до(с)тоинньіи голдь ВЬІрНОСТИ й При- 
сЬгьі оучєра тоуть оу лївовЬ є(ст) оучини(л) и на слоуж- 
би, помочи, вириоє пристанїє и наїнньшєє (!) обицованїє... 
сЬ обьвмзаль мьі такожє... повьінни єсмьі єго воли приста¬ 
ти и заоуждьіи вирнЬ послоушни бити (Львів, 1436 Сові. 
II, 701). 
ФОРМИ: знах. одн. пристанїє 2 (1436 Сові. II, 701); 

пристаньє 1 (1433 Р 124). 
Пор. ПРИСТАТИ. 
* ПРИСТАНЬЄ див. * ПРИСТАНЇЄ. 
ПРИСТАТИ дієсл. док. (5) (кого, чого, к чому) приєдна¬ 

тися, пристати (до кого, до чого) (4): але ижь вєлможнии 
стєфань... просидь на(с) а бихомь ему о(т)пустили... слю- 
буючи намь... иж би такь вЬрнЬ служити помагати и при¬ 
стати хотЬль а с нами... вЬрнЬ... жити (Ланчиця, 1433 Р 
121); ми панове господарю нашєго, илїи воєводи... визна¬ 
ваємь... колижь вєлєм^жнїи илїашь воєвода... пану вла¬ 
диславови, кролю по(л)скомоу... до(с)тоиннии голдь 
вирности и присяги оучєра тоуть оу лївов'Ь є(ст) оучини(л).» 
ми такожє... повинни єсми єго воли пристати и заоуждьш 
вирнЬ послоушни бити (Львів, 1436 Сові. II, 701); Тиж... 
слюбоуєм томоу паноу Казимироу кролю и свАтои єго 
КороунЬ полскои, чистоа правоу вЬроу ховати... и тиж их 
противко каждомоу нєприатєлєви их пристати и помага¬ 
ти (Сучава. 1462 ВИ II, 284). 
ОвЬрою пристати (1) див. В'ЬРА. 
ФОРМИ: інф. пристати (1433 Р 121; 1436 Сові. II, 701; 

1462 ВИ II, 284); перф. 1 ос. мн. єсмо пристали (1453 Сові. 
II, 765); майб. З ос. одн. пристанєть (1433 Р 121). 
Див. ще ‘РКУБТАТУ 5ІА. 
‘ПРИСТОЙНОСТЕ ж. (1) (сшп. рггуБІоіпозс) потреба, 

належність (чого): ми, хотАчи єго освЬцєности и свАтои 
КороунЬ... с полности вЬпи нашои оупєвнити, вьізнавамьі 
тьім то листом... прАз обвєзаннЬ присАгьі нашои... бьіти 
повинни и обвєзанну коу дєржаню зоуполна чести и вЬри 
нашєи, коу оуставичнои слоужбь и тиж помочи пристаи- 
ности (!) (Сучава, 1462 БО II, 284). 
ФОРМИ: род. одн. 1 пристаиности (1462 ВИ II, 284). 
* ПРИСТРАШИТИ дієсл. док. (2) (кого чим) пристра¬ 

шити: И ГлЬбь рекь: первей еси, пристрашивши мене 
листом'ь господарским'ь королевьімь и потомь записомь 
шурина моего, а мнЬ еси ни одного листа, ни королева, а 
ни шурина моего не вказиваль (Вільна, 1495 РИБ 620). 
ФОРМИ: перф. 2 ос. одн. ч. што(с)... пристраши(л) (1495 

ВМБС); дієприсл. перед. пристрашивши (1495 РИБ 620). 

* ПРИ СТУПАТИ дієсл. недок. (3) (к кому) переходити 
на чий бік, приєднуватись (до кого): пак ли коро(л) єго 

млсть нє оусьхочєть мА оставить при дєржАнию тьі(х) го- 
родовь и волостии ис которьіми жь тими ра(з) приступаю 
ку єго млсть... тогди А хочю тоЬ присАги моєЬ поро¬ 

же^) бьіть противоу єго млсть (Кременець, 1434 Р 130— 
131); про то жь А про тоє ихь добродьиство про чєсньїхь 
пановь приступаю и приступиль єсми ку иаосвЬчєньскому 
кнАжАтю пану... володиславови... королеви польскому... 
ис тими городи... што тими рази суть оу моємь дєржАнью 
(Черняхів, 1435 Р 132—133). 
ФОРМИ: щеп. 1 ос. одн. приступаю (1434 Р 130; 131; 

1435 Р 132). 
Див. ще ПРИСТОУПОВАТИ, ПРИСТУПИТИ. 
* ПРИСТУПИТИ див. ПРИСТУПИТИ. 
ПРИСТОУПОВАТИ дієсл. недок. (1) (кому) переходити 

на чий бік, приєднуватися (до кого): Сим листом елюбоу- 
єм, ми и наши сьіновє... кролю єго милости... в'ьсєю ви¬ 
рою... и послоушєнством, и ни жадного иного пана иє 
искати... ани вьзнавати, ани иномоу никоторомоу пристоу- 
повати... тькмо наяснЬшомоу паноу Казимирови кролю 
єго милости (Коломия, 1485 БО її, 371). 
ФОРМИ: інф. пристоуповати (1485 БО II, 371). 
Див. ще ‘ПРИСТУПАТИ, ПРЬІСТУПИТИ. 
ПРИСТУПЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь били 

добриє люди королевие бояре: Олександро Ходковичь... 
Сенько Приступчичь, Александрь Ильичь (Кобрииь, 
1465 АкВАК ПІ, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. Приступчичь (1465 АкВАК ПІ, 4). 
‘ПРИСТЬПНЇКЬ див. ПР'ЙСТЬПНИКЬ. 
‘ПРИСУДИТИ дієсл. док. (17) (кого, чого або що кому) 

(винести судове рішення про передачу кого, чого кому) 
присудити (14): мЬста тичина и тьіхь сєль и всєи волости 
залЬскоЬ дєржАниє вЬчноє правими судомь напрє(д) рє- 
чєно(м) г(с)дрю коро(л) влодиславу пол(с)кому... присуди¬ 
ли єсми (Медика, 1404 Р 70); тако ми с пани оглАдавшн 
єго листовь... и присудили єсми нашим'ь судомь бЬлейко¬ 
му... со оусЬмь правомь ту истную бЬлку (Львів, 1421 Р 
94); и ми по(д)лугь ти(х) свєтковь свєд(ц)ства богдана 
сопєгу в то(м) оправили и тиє именья присоудили єсмо 
ємоу по(д)лугь и(х) записоу (Берестя, 1496 ВМКФС); 
тии лови за нємьномь писароу нашомоу '0'є(д)ку к двороу 
єго любьчоу єсмо присоудили (Вільна, 1499 ВФ); 

(кому що) (винести судове рішення про стягнення чого з 
кого) присудити (2): И поведи ль передь нами: рекомо, 
бнхмо ми его и сь Симьхою... о тую тисячу золотихь 
смотрели... и присудили ему на нихь пять согь золотихь 
(Краків, 1489 РИБ 431); 

(кому зробити що) (винести судове рішення) присудити 
(1): а боудЬ(т) ли ємоу прїсоужєно свїдє(ч)ствомь сА очи¬ 
стіть а оди(н) свЬтокь нє боудЬ(т) зго(д)ньіи длА то(г) не 
боудЬ(т) оу соромотЬ (XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. присудиль (1498 АЛМ 169); 

1 ос. мн. присудили, присоудили єсмо 3 (1495 РИБ 621; 
1496 ВМКФС; 1498 АЛМ 159); єсмо присудили З (XV ст. 
РИБ 610; 1495 АЛМ 85; В. Соб.); присудили єсми 2 (1404 
Р 70; 1421 Р 94); присудили 1 (1495 РИБ 602): присудили 
1 (1489 РИБ 432); єсмо присоудили 1 (1499 ВФ); єсмо... 
єсмо присудили 1 (1494 РИБ 560—561); 3 ос. мн. присудили 
(1495 АЛМ 85); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. бьіхмо=== присудили 
(1489 РИБ 431); предик. пас. дієприкм. боудь(т)... прїсоу- 
жєио (XV ст. ВС 36 зв.). 
Див. ще *0ТСУДИТИ !, *ПРИСУЖАТИ, СОУДИТИ. 
‘ПРИСУЖАТИ дієсл. недок. (3) (кому що) (виносити 

судове рішення про передачу чого кому) присуджувати (1): 
мЬста тичина и тьіхь сель и всєи волости залЬскоЬ дєржА¬ 
ниє вЬчноє правьімь судомь напрє(д) рєчєно(м) г(с)дрю 
коро(л) влодиславу пол(с)кому... присужАємь (Медика, 
1404 Р 70); 
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(кому робити що) (виносити судове рішення) присуджу¬ 
вати (2): мьі прїсоужаємь докові (1) поприсА(ч) на тн(и) 
гро(ш)и (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. прїсоужаємь 2 (XV ст. ВС 27); 

присужАємь 1 (1404 Р 70). 
Див. ще *ОТСУДИТИ 1, * ПРИСУДИТИ, СОУДИТИ. 
*ПРИСЬІЛАТИ див. *ПРЬІСЬІЛАТИ. 
•ПРИСЯГА див. ПРЬІСЯГА. 
♦ПРИСЯГАТИ див. ПРЬІСЯГАТИ. 
ПРИСЯГНУТИ див. ПРИСАГНОУТИ. 
•ПРИСЯЖНИКЬ ч. (2) приведений до присяги свідок: 

того ра(ди) ива(н) ись своими братїами... не хотили при¬ 
сягнути ись своими присЯжници али сЯ о(т)пустили на ма- 
рушку... аби она пошла сама и присягнула (Васлуй, 1474 
РГС). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. ор. ись присЯжници (1474 РГС). 
* ПРИСЯ ЛОКЬ див. ПРИСЄЛОКЬ. 
“ПРИС'БЧИ див. ПРИСАЧЬ. 
ПРИСАГА див. ПРЬІСЯГА. 
*ПРИСАГАТИ див. ПРЬІСЯГАТИ. 
ПРИСАГНОУТИ, ПРИСЯГНУТИ, ПРИСАГНОУТ дієсл. 

док. (16) (на що, на чому і без додатка) (скласти присягу) 
присягнути (що, на що) (14): па ізіепиіи газїалуи... 
ша]еГ ргізіаЬпиіі, ]ако пе \уес1аї коїі ]еши лукгасіепо, аЬо 
кЬ\уаІіош \У2Іа1о (Луцьк, 1388 ХРЬ 104); того ра(ди) ива(н) 
ись своими братїамн... сЯ о(т)мєтали о(т) свою присягу и 
не хотили присягнути... али сЯ о(т)пустили на марушку... 
аби она пошла сама и присягнула (Васлуй, 1474 РГС); а 
на чо(м) бьі тьіи свЯ(т)ки присА(г)нули то мЯли и завести 
и потолА и(м) и границьі положи (ти) (Вільна, 1495 ВМЗД); 
мьі сказоуємь пєтрд самом(оу) трєтью прїсАгноу(т) ижє 
ємоу янь чєтьіри па(л)ци оутАль (XV ст. ВС 23); И тьіє 
свє(т)ки на то(м) присАгноули (Берестя, 1496 ВМКФС); 

(кому, кому на чому) (клятвено запевнити) присягнути, 

(що) (підтвердити присягою) присягнути, присягти, 
заприсягнути (1): єстьли же кромє свадьі боудє(т) ранєнь 
тогди пєтрь имаеть то присАчь свои рани (XV ст. ВС 
19 зв.); 

(кому і без додатка) (клятвено запевнити) присягти, 
присягнути, заприсягтися (11): а стєцко прєрє(ч)ньш 
воєвода с паньї и єго подьданньїми... голдоваль и присАгль 
и записаль сА кролєви... и корунЯ служити (Ланчиця, 
1433 Р 123); а такь приступиль єсмь ку крулєви ку єго 

млсть... и присАгль єсмь вЯрє(н) бить (Кременець, 1434 
Р 130); на тихь городЯхь не имаи (!) никаки(х) иньїхь 
оурАдниковь поставити толко такий што бьі присАгли 
вЯрни бити королю полскому (Черняхів, 1435 Р 133); 
ми илиа воєвода... присАгли єсми и записали сА вЯрно 
служити (Сучава, 1439 Созі. II, 712); 

(кому, кому на що) (поклястися) присягнути (2): и при¬ 

сАгль єсмь бгу и мтця божиюи(!) ... и на бжиє дерево (Кре¬ 

менець, 1434 Р 130); и присАгль єсмь бгу и мтцє бжєи... 
ижь хочу вЯрнє и пилно служить крулєви полско(м) (Чер¬ 
няхів, 1435 Р 133). 
ФОРМИ: інф. прис/Ачь, прїсАчь З (XV ст. ВС 19 зв.; 

СЯ 39 зв., 40); прис^(ч), прїс/а(ч) 2 (XV ст. ВС 19, 27); 
прис/а<ч)и 1 (1435 Р 134); перф. 1 ос. одн. ч. прис/АГль єсмь 
(1434 Р 130: 1435 Р 1331: 3 ос. одн. ч. поис/агль 1 4433 Р 
123); присАгь 1 (1495 ВМЗД); ргузіаЬІ 1 (1433 ЗНТШ 
ЬХХ^І, 139); 3 ос. одн. ж. присягла (1474 РГС); 1 ос. мн. 
присягли 2 (1434 Созі. II, 664); єсми... прис/АГли 1 (1434 
Созі. II, 60); присягли, присягли єсми 2 (1435 Созі. II, 
687; 1439 Созі. II, 712); 3 ос. мн. прис/АГли (1434 Созі. II, 
663); б аж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би прис/АГль (1434 Р 131); 
З ос. мн. што би прис/агли (1435 Р 133); дієприсл. перед. 
ргізіаЬзгі (1388 ХРЬ 103). 

77г,о «»,/> * 'З Л ПОКГ А ГАТМ *ПТПОИГДЦК *ЛТПОИГАЦк 
присягти, заприсягтися (кому про що) (2): а пєрє(ч)нному 
пану вло(д)славу, кролєви... оучиними вЯру, слюбими 
и присАгнєми (Сучава, 1434 Созі. II, 664); ино на чомь 
єсмо слово нашо мовили и ему присягнули сь пани радою 
нашою, вь томь и стоимь и то ему боудємо дєрьжати 
(б. м. н., 1496 ВИ II, 405). 
ФОРМИ: інф. присАгноути, присягнути, ргізіаііпиіі 

4 (1388 ХРЬ 104; 1474 РГС; 1496 ВМКФС); присАгиоут 
1 (1478 АЗ III, 17); прїсАгноу(т) 1 (XV ст. ВС 23); 
перф. З ос. одн. ч. присАгноуль (XV ст. ВС 20); 1 ос. мн. 
ссмо... присягнули (1496 ВИ II, 405); 3 ос. мн. присАгноу¬ 
ли (1495 ВМЗД; 1496 ВМКФС); майб. 1 ос. мн. присАг¬ 
нєми 1 (1434 Созі. II, 664); хочем... прис/агноути 1 (1478 
АЗ III, 17); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. щоби присягну(л) 
(1474 РГС); 3 ос. одн. ж. аби... присягнула (1474 РГС); 
З ос. мн. би... прис/а(г)нули (1495 ВМЗД); дієприсл. перед. 
прис/АГнувши (1495 ВМЗД). 
Див. ще *ЗАПРИСАГАТИ, *ОТПРИСАЧЬ, *ОТПРИ- 

САЧЬ СА, *ПОПРИСАЧЬ, ПРИСАЧЬ, ПРЬІСЯГАТИ. 
♦ПРИСАЖНЬІИ прикмЛ (2) О л и сть присАж- 

и и и (1), присАжьньїи листь (1) див. ЛИСТЬ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. присА(ж)ни(и), присАжьии(и) 

(1484 ЯМ; 1496 ПДВДА 60). 
#ПРИСАЖЬНЬЇИ див. *ПРИСАЖНЬІИ. 
ПРИСАЧЬ, ПРЇСАЧЬ дієсл. док. (23) (на чому і без до¬ 

датка) (скласти присягу) присягнути, присягати, запри¬ 
сягнути (на що і без додатка) (9): ргізіаЬзгі па ^агпозіі 
опоіе газіа^у (Луцьк, 1388 ХРЬ 103); а пак ли бьі вата- 
ма(н) албо рАдцА рЯкль аби єго оу сєлЯ нє било а во(н) 
маєть присА(ч)и ажь того чоловЯка оу сє(лЯ) нЯть (Га¬ 
лич, 1435 Р 134); прото(ж) марушка ставши оу то(т) на¬ 
речений дє(н) и присягла прА(д) нами (Васлуй, 1474 РГС); 
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СА, *ПОПРИСАЧЬ, ПРИСАГНОУТИ, ПРЬІСЯГАТИ. 
ПРИТИ див. ПРЇИТИ. 
*ПРИТИСКЬ ч. (1) примус, приневолювання: а заста¬ 

вила єсми кн<А)зєм их м(и)л(о)сти... село своє ПьАнь 
пустиню нискоторого притиску и нискоторои нєволи ни 
принужєнА, нижли єсми заставила село своє ПьАнь ш> 
своєй доброй воли (Острог, 1481 АЗ І, 77). 
ФОРМИ: род. одн. притиску (1481 АЗ І, 77). 
Див. ще ВТИСКЬ, *НАТИСКЬ. 
*ПРИТИСЬН€НЬ€ с. (1) (печатки) прикладання: 

На што И листь Нашь С притисьнєньємь И завишєньємь 
Пєчати Нашоє Дали Єсмо (Прилуки, 1459 Р 172). 
ФОРМИ: ор. одн притисьиєиьємь (1459 Р 172). 
*ПРИХАЕ€КИИ ч. (1) (особова назва): А с нами в тот 

чась били... дворяне гдря нашего великого короля Олек¬ 
сандра: Пєтрь Шостовскій... а кнзь Василей снь князя 
Андреевь Прихабского (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/^, 158). 
ФОРМИ: род. одн. Прихабского (1491 АрхЮЗР 8/1X7, 

158). 
* ПРИХИЛИТИ СА дієсл. док. (1) (к кому) перейти на 

чий бік, приєднатися (до кого): А єщо моихь нєсколько 
єсачнихь людє(и) оть єсака бєгаючи к тобє прихилили сА 
а моихь пошлинь мне нє дають (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. прихилили сА (1484 ЯМ). 
ПРИХОД ч. (76) прибуток, доход, приход (68): ми 

алєксандрь воєвода... знаємо чини(м)... н(ж) єсми дали... 
сєрє(т) мисто... с приходи и доходи... що(ж) к тому мисту 
к сєрєту... слухаєть... кнАгини ри(м)гаилЯ (б. м. н., 
1421 Созі. І, 141 —142); и так сА слушаєт вєчисто и непо¬ 
рушно со всєми входи и приходні (Київ, 1437 А5 І, 34); 
Ино ми... дали єсмо... тое село верху писаное Сен но... со 

тогди маєть янь присА(ч) ижєсво(и) мє(д) нєсь дадомоу (!) всими у ходи и приходи (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17); имає(т) 
(XV ст. ВС 19); и води(н)ски(и) в то(м) вспє(р)сА а рє- держати со вьсими доходи и приходи сь мити сь млини 
кучи ижє оди(н) с тьі(х) свЯтко(в) нє присАгь и поча(л)сА доколи боудє(т) мешкати (Снятин, 1454 Р 163); але то(т) 
позива(ти) до на(с) (Вільна, 1495 ВМЗД); прихо(д) оусє є(ст) монастирю нашємоу (Сучава, 1455 
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Созі. II, 531); И онь имаєть держати тьі'Ь дв'Ь дЬлници... и 
поживати со всЬми доходи и приходи (Добучини, 1487 
АЗ І, 239); И потвержаемь тьіе люди... в'Ьчно и непорушно 
ему самому... со всими входьі и приходи (Краків, 1500 
АЛМ вип. 2, 58); 

(сума, на яку доход перевищує витрати) прибуток (8): 
Пришло приходу двесте караиманов (б. м. н., 1494—1495 
АЛРГ 60); Приходь положили полшеста ста копь грошей 
(Берестя, 1496 АЛМ 128); Приходу шесть сот копь... и 
девАть копь и гроші) (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 80). 
ФОРМИ: наз. одн. приход, прихо(д), прїхо(д) (1444 Со5^. 

її, 208; 1448 0//?«А» 491; Созі. II, 313; 1453 Созі. II, 462; 
1454 Созі. II, 501; ПГПММ; 1455 Созі. II, 531; 1456 
ГПХМ; 1458 ВВ І, 9; £//?«А» 512; ПГСММЦ); род. одн. 
приходу (1447 Созі. 11,281; 1448 Созі. 11,314, 324; 1460 
Созі. 5.34; 1494—1495 АЛРГ 60; 1496 АЛРГ 72; 1497 АЛРГ 
79; 1497—1498 АЛРГ 79, 80); знах. одн. приходь, приход, 
прихо(д) (1448£)//?«Л» 491; 1449 Созі. II, 392; 1452 ^/^^сА» 
500; 1467 МІН. Бос. 125; 1488 ДГСПМ; 1496 АЛМ 128; 
1497 АЛРГ 79); ор. одн. приходомь, приходом, прїходом, 
приходо(м), прїходо(м) (1439 Созі. II, 31; 1443 Созі. II, 
131; 1445 Созі. II, 218; 1446 0/Р«А» 485; 1449 Созі. II, 
391; 1453 Созі. II, 466; 1458 Я//?«А» 513; 1459 ВИ І, 27; 
1461 ВГ> І, 45; 1490 ВС 148 і т. ін.); ор. мн. приходи 29 
(1421 Созі. І, 142; 1433 Р 118; 1436 Созі. II, 706; 1437 АЗ 
І, 34; 1445 АкЮЗР І, 17; 1451 АЗ І, 44; 1454 Р 163; 1465 
АкВАК ПІ, 4; 1487 АЗ І, 239; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); 
прихо(д) 1 (1451 Р 159). 
Див. ще *ДОХОДЬ. 
* ПРИХОДИТИ дієсл. недок. (11) 1. (до кого) приходи¬ 

ти, з’являтися (1): и ти же до на(с) приходАть люди далече 
(б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 

2. (к чому) підходити, наближатися (до чого) (1): І розгіі 
гаіі пИ Нопкіка, ргусНосШі Ьуіі к Кіески і ВоЬ пазгут 
рошоЬі, роЬПі ісЬ (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 

3. (з чого, по чім, від кого) належати, припадати (з чого, 
з кого) (4): А изь рАшювьскои волости приходить поль 
тритья ста коло(д) (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а тако(ж) 
су(д)ци о(т) ясо(х)... щоби не имали дила судити тьі(х) 
лю(д)... щобьі и(х) судили калугєри и щоби они брали то- 
тоу гло(б) и вє(с) прихо(д) о(т) тьі(х) лю(д) що приходи(т) 
(Поляна, 1448 £>//?«А» 491). 

4. (про джерело прибутку) походити, виникати (1): 
Хоче(м) о(т)коуль изьіскь алюбо прїбьітокь прїхо(ди)ть 
о(т)тоулє тє(ж) и казнь имєєть бьіти (XV ст. ВС 29 зв.); 

приходити квальтомь (1), (прихо¬ 
дити) квальтомь (1), приходити моцью 
(1), приходити сілою (1) вдиратися силою (на¬ 
сильно): Которьш(ж) прїходА(т) сїлою алюбо квальто(м) 
кь соудоу за плємєнємь алюбо за слоугамї (XV ст. ВС 6); 
Частокро(т) прїгожаєтсА и(ж) некоторьіи за... плємєнємь 
алюбо заслоугами приходАть моцью на ся(д) а сїлою права 
о(т)водАть про то прїказоуємь мьі абьі того далА не бьіло 
(XV ст. ВС 15); пр Уходити оу роспачь (1) 
вдаватися (впадати) у відчай (у розпач): О косторє(х) 
што(ж) частокро(т) находА(т) на пьяньі(и) лю(ди) вєдоутсА 
к игр'Ь а бєроуть пєнАзи на заклади... а проигравши прї- 
ходА(т), оу спа(ч) (!) (XV ст. ВС 27 зв.); <п р ї х о д и т и> 
во оубожство (1) впадати у бідність, убожіти: 
О косторє(х) што(ж) частокро(т) находА(т) на пьяньі(и) 
лю(ди) вєдоутсА к игрЬ... а проигравши прїходА(т) оу 
спа(ч) (!) алюбо во оубо(ж)ство (XV ст. ВС 27 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. приходить 3 (1386—1418 Р 35; 

1439 Созі. II, ЗІ); прїхо(дн)ть 1 (XV ст. ВС 29 зв.); прихо¬ 
ди^) 1 (1448 ВІР* А» 491); 3 ос. мн. приходАть 2 (XV ст. 
ВС 15; 1484—1486 ГСПТЗ); прїходА(т), приходА(т) 4 
(XV ст. ВС 6, 15, 27 зв.); пперф. З ос. мн. ргусЬосІіІі 
Ьуіі (1433 ЗНТШ БХХУІ, 141). 
Див. ще * ДОХОДИТИ, * ПРИХОДИТИ С'й, ПРЇИТИ 

І, 2, ХОДИТИ І, з, ДОЖИВАТИ. 

*ПРИХОДИТИ Сії дієсл. недок. (4) (у що) законно при¬ 
падати (на що) (3): И пакоу тотжє часоустал прАд намиж.. 
слоуга наш Иванко Толочко... та продал пєтоую част от 
тих двох сєл... що сЬ била приходила оу єго част тота 
пєтаА част (Сучава, 1491 ВВ І, 459); тако(ж) прїидоша 
прА(д) нами... федка и сестри єи мьрина и гинда... и про¬ 
дали... єдино село... на имЬ синашєвци що сЬ пакь оу 
и(х) ча(ст) приходило тоє село (1495 ПГВСР); 

(від кого кому) належати (1): и дан да имают там платити, 
и оувєс ДОХОД, ЩО сії приходит ОТ ПОПОВ єдномоу митро- 
политоу (Сучава, 1490 ВВ І, 420). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. с* приходит (1490 ВО І, 420); 

перф. З ос. одн. с. сі приходило 1 (1495 ПГВСР); с*... при¬ 
ходило 1 (1495 ПГВСР); пперф. З ос. одн. ж. сЬ била при¬ 
ходила (1491 ВИ І, 459). 
Див. ще ^ПРИХОДИТИ З, ПРЇИТИ 7. 
*ПРИХОДИЩ€ с. (1) місце, де одна річка впадає в 

іншу: мьі стєфань воєвода... чини(м) знаменито... ожє... 
дали и потвердили єсми монастирю нашємоу о(т) ігЬмца... 
киприАнова пасика... сь оусими полинами и паси(ч)ками... 
по(ч)ншє о(т) приходища моловатцу вода вишнивцу... и 
о(т)толЬ попєрє(к) на тєрнавкоу (Сучава, 1470 ВІР «А» 
522). 
ФОРМИ: род. одн. приходища (1470 £)//?«А» 522). 
* ПРИЧИНА див. ПРЇЧИНА. 
* ПРИЧИНИ ВАТИ дієсл. недок. (1) (що) (маєток) 

розширювати, збільшувати: и дворанинь вашей милости 
перед нами то князю Михайлу говориль и тьімь земяномь, 
абьі в дуброву Свинюскую не ездили и не пустошили ло- 
вовь... и новинь с пол старьіхь не причинивали (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР 8/14, 20—21). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. аби... причинивали 

(1475—1480 АрхЮЗР 8/14, 21). 
Див. ще ПРИЧИНИТИ. 
ПРИЧИНИТИ дієсл. док. (3) (що) (маєток) розшири¬ 

ти, збільшити: а што може причинити болшє межи тЬми 
вжитки то на своє полЬпитЬньє (Львів, 1370 Р 18); а к тому 
собе причинити может (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/14, 18). 
ФОРМИ: інф. причинити (1370 Р 18; 1459 АрхЮЗР 

8/14, 18). 
Див. ще *ПРИЧИНИВАТИ. 
*ПРИЧИНИТИ СЙ дієсл. док. (2) бути заснованим: а 

дроугїа цркви и попи ко(л)ко соу(т) и ко(л)ко с% поно- 

вА(т) и причинА(т) оу волости чє(р)но(в)скои а тїА цркви 
и попи оуси да прислоухаю(т) к нашїи єпископ їй о(т) 
радо(в)цє(х) (Сучава, 1490 ВС 148). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. с*... причии/а(т) (1490 ВС 148). 
* ПРИЧИНИТИ СА дієсл. док. (1) причинитися (до чого), 

допомагати (зробити що): а чо(г) бьі сА лицє(м) не знашло 
по нашєи зємли, а они имаю(т) то(г) ожидати до по(д)бного 
часу, яко (ж) понапрА(д) имає(м) сказати, али и дотол'Ь 
имає(м) сА причинити гдє що мо(ч) мє(м) добувати о(т) 
и(х) шкодьі, тоє имає(м) имь вернути (Сучава, 1457 Созі. II, 
809). 
ФОРМИ: інф. сл\ причинити (1457 Созі. II, 809). 
*ПРИЧИСТЬІИ див. *ПРЄЧИСТЬІИ. 
*ПРИЧЬІНЯТИ дієсл. недок. (1) (що к чому) додавати, 

причиняти (що до чого): па(к) ли бьі оусхоти(л) оу короп- 
ци мешкати ино ємоу дає(м) м'Ьсто коропець сь мьітомь 
сь млино(м) и село сгЬнкоу к томоу причьіняє(м) (Снятин, 
1454 Р 163). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. причиняє(м) (1454 Р 163). 
*ПРИ!ІІЕСТВ!Е с. (1) (цсл. пришєствиє) 0 второе 

пришествіе (1) (за церковним вченням — другий 
прихід Христа на землю) день страшного суду: А хто сію 
грамоту мою порушить... тому судить Богь и Святая Бо- 
городица во второе и страшное Христово пришествіе (Київ, 
1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: знах. одн. пришествіе (1398 ДГПМ) 
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* ПРИШЛЬІИ1 прикм. (1) (одержаний у вигляді доходу 
з капіталу) прибутковий: па(к) ли (би мьі) нє д(б)али 
платити исти(н)ньіи золоти (х) и други(х) пришльі(х) ше¬ 
сти со(т) золотьі(х), то(г)да коро(л) господа(р) на(ш) 
имие(т) истигати тьі(х) дванаицА(т) со(т) золотьі(х) на на¬ 
пій (х) купцє(х) и на зємлАно(х) (б. м. н., 1421 Созі. І, 142). 
ФиРМИ: род. мн. пришльі(х) (1421 Созі. І, І42). 
*ПРИ1ШІЬІИ2 прикм. (1) <^> на пришльїи 

часи (І) на майбутнє, на прийдешнє: тако мьі и тако на¬ 
їли дЬдичи по том боудоучїи в зємли нашєи молдавскои, 
маєм бьіти и пановати на пришльїи часьі цЬло и безпечне 
(Гирлов, 1499 ВЕ) II, 419). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. пришльїи (1499 ВИ 11,419). 
* ПРИЇЗДИТИ дієсл. недок. (1) приїжджати, приїзди¬ 

ти: Сє азь... кнзь ан(д)рє(и) владимирови(ч) при'Ьз^иль 
есмь вь кїєвь сь своєю жєною и сь своими дЬтками 
(Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. приьз(д)иль єсмь (1446 Р 154). 
Див. ще ‘ВЬІЄЗДИТИ, ВЬІЄХАТИ, ЄЗДИТ, ‘ЄЗЬДЖИ- 

ВАТИ, *ПРИЄЖДЖАТИ, ПРИЄХАТИ, *5ІЕСНАТ¥ 5ІА, 
*СГЬ€ХАТИ, 'ЇХАТИ. 
ПРИЇХАТИ див. ПРИЄХАТИ. 
‘ПРИЯЗНЬ див. ‘ПРИАЗНЬ. 
ПРИЯТЕЛ див. ПРИАТЄЛЬ. 
‘ПРИЯТЄЛСТВО с. (19) 1. (дружелюбні взаємини) 

приятельство, дружба (6): Такєжь и панове рада наша 
намь повєдали штожь ти писаль о томь кь намь... бьіхь 
бьіли сь тобою вь жьітьи и вь добромь прьіятєльствє 
(Троки, 1494 ВИ II, 387); а ваша мл(с)ть пошлитє свои(х) 
пословь до г(с)дра нашого до воєводьі... аби єстє бьіли 
межи вами оу бра(т)ствє и в добро(м) прьіятє(л)ствє (б. м. н. 
1496 ПСВВ 192 зв.); приятельство (оутвєр- 
ж а т и> (між ким) (і) зміцнювати дружні зв'язки: Прото 
г(с)дрь нашь Стєфань воєвода и тоє тєпєрь о(т) вашоє 
мл(с)ти жадаєть тєжь по томоужь бра(т)ству и приятель¬ 
ство и любовь оутвє(р)жаєть мєжьі єго мл(ст) и межи вашу 
мл(с)ть (Вільна, 1493 ПОСВВ 152); мети приятель¬ 
ство (5), приятельство мети (1) див. ИДУЇТИ. 

2. (перевага, яку віддають комусь внаслідок прия¬ 
тельських стосунків) приятельство, кумівство (1): ми... 
коро(л) по(л)скн(и)... з ради пановь нашихь знали єсмо 
и(ж) по(д)лоугь старьі(х) в зємли нашои жалобьі на соу- 
де(х) нє бьівали соужени єдностаино але по(д)лоугь розоу- 
ма головного и по(д)лоугь прїятєльства (XV ст. ВС 10). 

3. прихильність, доброзичливість (4): См^рєнїн архи- 
мандрит Іоасафь, игоумен Поутєнски, и сь вьсЬми яжє о 
христЬ братїам(и), видЬвшє ми синовство и прїатєлство 
и благоє произволенїє твоє, сотворихом и о том слюбихом 
тво(є)и милости... поколи боудєт свАтое м^сто сїе, да боу- 
дєт от нас благоє твоє изволєнїє (Путна, 1476 БО І, 215— 

216); ино.,. толко бьі бгь наоучиль вашоу мл(с)ть щобьі 
єстє обєрноулисА к намь лицємь и приАтєльствомь к намь 
пригладали (!) (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: род. одн. прмятє(л)ства 1 (Н96 ПСВВ 192 зв.); 

прїятєльства 1 (XV ст. ВС 10); знах. одн. приятельство, 
приятє(л)ство, ргуіаіеізвуо 7 (1493 ПОСВВ 152; 1494 
БО II, 387, 388; 1496 ПСВВ 192 зв.); приятє(л)ство, при¬ 
ятельство, прїатєлство 5 (1476 БО І, 215, 217; 1484—1486 
ГСПТЗ; 1496 ПСВВ 192); ор. одн. при/атєльствомь (1484— 
1486 ГСПТЗ); місц. одн. вь приятєльствє, прьієтє(л)ствє 
З (1494 ВО II, 387; 1496 ПСВВ 192 зв.); в приятє(л)ствє 1 
(1496 ПСВВ 192 зв.). 
ПРИЯТЄЛЬ див. ПРИАТЄЛЬ. 
‘ПРИЯТИ див. ПРИАТИ. 
ПРИЯЯТИ див. ПРИААТИ. 
•ПРИАЗНЬ ж. (43) 1. дружелюбний вчинок, добро 

(3): почонь здавна и досюлА, сь вашими прєдьки наши 
прєдьки отьцн и дАди наши, коли бьіли...в бьрагьствє... 
одинь дроугомоу приАзьни чинивали, а нєприАзьни нєчини- 

вали (б. м. и., 1484 ЯМ); а вєри(м) ми твоє(и) мл(с)ти ижь 
твоя мл(с)ть вспомєнєшь на приязни и на записи прє(д)- 
ковь своихь и тежь на свои и намь то боудєшь дєрьжати 
(б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ). 

2. дружелюбні взаємини, дружба (23): ми вєликии 

(кнАзь ка)зимирь... чинимь знаменито... ажє... слюбили 
єсмо... с нимь б(и)ти оу приАзни и в одиноцьств'В (Троки, 
1442 Сові. II, 719); и слюбили єсмо и цєловали ми сами 
и пани рада наша... бити намь с ним оу приАзни и оу єд- 
ноцств'Ь (Ясси, 1445 Созі. II, 725); Нє єсть то ди(в)... ижє 
писа(л) такий р'Ьчи... ка(к) нашь нєприятєль... а проти- 
воу радь кролювьства нашєго Братьскоую приязнь кото- 
рои они зазрА(т) хотЬли бьі зроушити а розорвати (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); а нє имаємь ти(х)... мєр- 
зАчо(к) помина(т) на в'Ьки али имаємь би(т) и слюбуємь 
ис паномь михаиломь оу в'Ьрнои приязни до наше(г) живо¬ 
та (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); Такєжь 
пань воєвода всказаль к намь оупоминаючьі нась ижє ста- 
рода(в)на прє(д)ковє иашьі зь єго прє(д)ки бьіли оу прия(з)- 
ни (Вільна, 1493 ОПВВ 152); и (в)сказьіваль єси к намь 
абьіхмо с тобою били в приязни и в мироу какь прє(д)ки 
нашьі (б. м. н., 1496 ПДСВВ 196 зв.); приязьнь 
в з А т и (2), взАти прьіАзнь (2), (в з А т и) 
приязнь (2), о у з А т и приАзни (з ким) 
(1) вступити в дружні взаємини, подружитися: мьі ильА 
воєвода... чинимь знаменито... ожь взАли єсмо прьіАзнь... 
зь вєликимь кнАзємь казимиромь (Сучава, 1442 Созі. 
II, 716); ми стєфань воєвода... чиним знамєнитом (!),.. ажє 
ми с нашими пани... оузАли єсми приАзни и єдноцство с... 
великим кнАзємь казимиромь (Ясси, 1445 Созі. II, 725); 
Ино мьі... мирь вєчньїй и приязьнь сь тобою єсмо взяли 
(б. м. н., 1496 ВИ II, 407); мети приязнь (4), 
приязнь мети (2) рив. ИМІЕТИ; (п р и и т и) о у 
п р и а з н ь (1) див. ПРЇИТИ. 

3. договір за взаємною угодою (1): И тиж гсЬкоторих па- 
нов або которих подданних наших, с обох сторон их, дл'Ь 
розници или скази, аби тій вьси вьішєписаннїи наши 
єднанїА и прїязни нє имают бити зламани анї прєстоуп- 
лєни (Гирлов, 1499 ВП) II, 425). 

4. прихильність, доброзичливість (2): бжьєю млтью и 
добрихь людии приязнью исталасА торгувлА межи добри¬ 

ми людми межи боярьі и межи крилошани стго ивана 
(Перемишль, 1378 Р 25); а по нашє(м) животі, кого бь 
избєрє(т) бити г(с)дарє(м) (зіс.— Прим, вид.) оу нашєи 
зємли... то(т) аби имь нєпоруши(л) нашєго даанїа... за- 
ну(ж) єсми єму дали за єго В'Ьрную службоу и стато(ч)ную 
приАзнь (Сучава, 1453 С05/. II, 473); 

відданість (1): и також имаєть стати нашь милии прия¬ 
тель... оу королА єго милости... сь оусєю вирною прияз- 
нєю на кажди чась (Сучава, 1449 СозЛ II, 746). 
ФОРМИ: наз. одн. при/а(з)нь (1484 ЯМ); род. одн. при¬ 

язни 2 (1447—1492 ЛКБВ; 1496 ОДИВ); прия(з)ни 1 (1496 
ОПВВД); знах. одн. прььазиь, приязнь, приизьнь, ргуіагй 
9 (1442 Созі. II, 716; 1494 БО II, 387, 388, 389; 1496 БО II, 
407); при/азнь, приязнь, прия(з)нь, прїязнь 8 (1442 Созі. 
II, 718; 1447—1492 ЛКБВ; 1453 Созі. II, 773; 1495 ПЛПС; 
1496 ОКИВ; ПЧФГ 35); приазнь 1 (1449 Созі. II, 746); 
ор. одн. приязиєю І (1449 Созі. II, 746); приязиью І (І378 
Р 25); місц. одн. оу (в, о) прмязии, приАзни, приАзьни, 
прия(з)ии 8 (1442 Созі. II, 716; 1492—1493 ПВФЧ; 1496 
ВИ II, 407; ОПВВД; ПДСВВ); оу (в) приязии, приАзьни, 
приАзни, прия(з)ни 6 (1442 Созі. II, 719; 1445 Созі. II, 
725; 1459—1460 ЗНТШ СЬ 111, фотокоп.; 1484 ЯМ; 1493 
ОПВВ 152; 1496 ПДВДА 61); наз. мн. прїязни (1499 БО 
II, 425); знах. мн. приязни 2 (1492—1493 ПВФЧ); приАз¬ 
ни, приАзьни 2 (1445 Созі. II, 725; 1484 ЯМ). 

‘ПРИАТЄЛСКИИ прикм. (1) приятельський, добро¬ 
зичливий, дружній: Сє я Банко СкєрдЬєвич... вьізна- 
ваю, иж я... с доброю волею... и с приАтєлскою радою 
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освєцоному кн<А)зю Семену Василевичу... продал семи 
ємоу вЬчную отчизну свою (Володимир, 1470 АЗ 1, 65). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. приятєлекою (1470 А8 І, 65). 
ПРИАТЄЛЬ, ПРИЯТЄЛЬ, ПРЇАТЕЛТ), ПРИАТЄЛЬ, 

ПРЇАТЄЛ,! ПРЬІАТЄЛЬ, ПРЬІЯТЄЛЬ, ПРИАТЄЛЬ, 
ПРЇЄТЄЛЬ, ПРИЯТЄЛ, ПРЇЯТЄЛ, ПРИАТЄЛЬ, ПРЇА- 
ТЕЛ ч. (144) 1. (людина, з якою перебувають у дружніх 
стосунках) приятель (15): І Іег, іезШЬу... сгегег йауєсІєсбі- 
^о, пе шоЬ (Іо^єбіі з^оіш ргііаіеіеш, коіогуіЬу іеЬо 2а- 
Ьіі... шу... па ргоішки росіоггепоїю, сЬосгош оЬгопсоіи 

Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 106); тогдьі па(н) птрашь пилико- 
вичь не могль бьіти к тому розьизду але полЬтиль своА 
села тисмАнчаньї... прАтєлю (так.— Прим. вид.) своєму 
(Галич, 1404 Р 68); мьі етєфань воєвода... чини(м) знамени¬ 
то... ожє прїидє прЬ(д) на(с) ... па(н) косте прькала(б) и 
гЬга(л) на гєргь... рєкоу(ч): да(л) есмь тобЬ оу роука(х) 
осмь со(т) зла(т) на подєржанїе, как пр'ЇАтєлю, дай ми и(х) 
(Сучава, 1449 Сові. її, 385); якь бьіло при пре(д)нихт> 
г(с)дрє(х) воево(д) волоски(х)... аби знали вси... аж есте 
межи вами бра(т)я и приАтєли (б. м. н., 1496 ПСВВ 
192 зв.). 

2. (форма дружнього титулування) приятель (74): 
Влодисла(в)... кроль польски... чинимо то свЬдо(м)... ожє 
пано пєтр воєво(д) молдавьі зАть и приАтЬль нашь пожи- 
чило на(м) Д тисячі (так.— Прим. вид.) рублиі фрАжьс- 
кого серебра (Луцьк, 1388 Р 36—37); а такЬ жь ми видав¬ 

ше єго млердьє к намь... дали єсмьі приятелю нашому 
милому етєфанови воєводь... напгь листи (Ланчиця, 1433 
Р 124); и ми имЬємь нашому приАтєлю, ильи воєводь, 
пркАти и его доброго смотрЬти (Троки, 1442 Сові. II, 719); 
Того ради молимо вас яко наши прїАтєли добрїи, оу чини¬ 

те за нашоу волю та вєрнитє тоти Д злат(и) (Сучава, 1480— 
1484 ВО II, 369—370); и ми тогди вашєй милостн, для при¬ 
ятеля нашого милого, нашого посла до великого князя 
московьского послали (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 

3. прихильник (47): ми панове и боАрє землЬ молдав(с)- 
кои... слюбуюмь... вєлєбному кролеви, володиславу... 
вернимь бити и помагати... со всьми нашими приАтєль- 
ми... противь кролА оугорьского (Сучава, 1395 Сові. 
II, 612); а того дЬлА приказуєми дЬтємь нашимь... аби 
николи прєре(ч)ному воєводь... на вЬкн не оуспоминали 
але за добрий и певний приятель имЬли (Ланчиця, 1433 
Р 121); а хто будєть напгь приАтєль, тоть ильи воєводє 
приАтєль (Троки, 1442 Сові. II, 719); Також слюбо(у)- 
емо, ми Стєфан воєвода... прєрєченномоу... кроулеви его 
милости... абихмо били приятелем их прїятєли... завжди 
(Гирлов, 1499 Вй II, 420). 

4. (родич) близький (6): а б-Яде(т) лї ранє(н) тоть алюбо 
заби(т) што жита борони (л) тогди имееть дЬтємь его алюбо 
прїєтєлємь его рани плати(т) (XV ст. ВС 29). 

5. (третейський суддя) примиритель (2): што тии при¬ 
Атєли промежи нами найдоуть, то намь тєрпЬти на обЬ 
сторонЬ (Вільна, 1482 АЗ І, 79). 
ФОРМИ: наз. одн. приятель, приятель, прїятєль, при¬ 

ятель, прїятєл, приятєл, прїятел, прияте(л), прїятє(л), 
приятель 20 (1435 Со5*. II, 691; 1442 Соя*. II, 719; 1445 
Со5/. II, 726; 1449 Сові. II, 746, 747; 1455 Сові. II, 774; 
1457 Со5^. II, 809, 811; 1484 ЯМ; 1484—1486 ГСПТЗ; 
1485 ВО II, 372); приятель, приятель 5 (1442 Сові. II, 716; 
1496 Вй II, 402, 407); приятЬль, приятЬль 2 (1388 Р 37; 
1433 Р 124); прїєтель 2 (XV ст. ВС 29, 34 зв.); прїате(л) 1 
(1457 Сові. 11,810); зам. дав. милому приятєл 1 (1403 ДГМ); 
род. одн. прїятєль, прїятєль, приятеля, прїатєль 8 (1434 
Сові. II, 675; 1492—1493 ПВФЧ; 1496 Вй II, 405; 1499 
ВО II, 442, 443); приятеля, приятеля 6 (1442 Со5^. II, 716; 
1493 ПОСВВ 151 зв.; 1496 ВО II, 402, 405; 1499 ВО II, 447, 
449); дав. одн. приятелю, приятелю, прїятєлю, прїятєлю 
12 (1411 Р 76; 1433 Р 124, 125; 1442 Сові. II, 719; 1445 

І Со$г. II, 726; 1449 Сові. її, 385; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1476 ВО 
II, 337; 1492—1493 ПВФЧ; 1496 ПДВКА 61); приятелю, 
приятелю 6 (1442 Сові. II, 716; 1492—1493 ПВФЧ; 1493 
ПОСВВ 151 зв.; 1496 ПСВВ 192; 1498 ВИ II, 413); прияте- 
лєви, приятєлеви, прїятєлєви, пріателєви 4 (1403 ДГМ; 
XV ст. ВС 23 зв.; 1455 Сові. II, 774; 1499 ВИ ІГ, 443); 
приятєлеви 1 (1493 ОПВВ 152); ! прятєлю 1 (1404 Р 68); 
знах. одн. прїятєль, прїатєль 2 (1457 Сові. II, 809; 1476 
ВО II, 337); приятеля 1 (1493 ПОСВВ 151 зв.); ор. одн. 
прїятелємь, приятелємь, приАтєлємь, прїАтєлємь, при- 
ятелємь, приатєлємь, прїятєлєм, пріАтєлєм, приятєлє(м), 
ргііаіеіет 10 (1388 ІРЬ 106; 1435 Сові. II, 691; 1442 Сові. 
II, 719; 1445 Сові. II, 725; 1449 Сові. II, 746; 1454 Р 162; 
1458 ВО II, 261; 1485 ВО її, 372; 1496 ОПСВВ 61); приятє- 
лємь, приятелємь, .ргуіаіеіет 3 (1442 Сові. II, 716; 1494 
ВО II, 387, 389); кл. ф. приятелю І (1462 ВО І, 70); прїатєл 
1(1476 ВО і, 21 і); наз. мн. приятєли, приАтєли, прїАтєли, 
прїятєли, прїятєлї 7 (1482 /15 І, 79; 1493 ПОСВВ 152; 
1496 ПСВВ 192 зв.; XV ст. ВС 24 зв.; 1499 ВО II, 420, 
442); приятєли, приАтєли 3 (1493 ПОСВВ 152; 1496 
ПСВВ 192 зв.); приАтєлєвє, прїАтєлєвє, прїатєлєвє З 
(1456 Сові. II, 788; 1457 Сові. II, 808; 1460 ВО II, 272); 
приАтєлє 2 (1468 ВО II, ЗОЇ; 1475 ВО II, 336); приятелеве 
1 (1493 ПОСВВ 151 зв.); род. мн. приятєлєи, приятєлєй 

І 2 (1404 Сові. II, 625; 1482 АЗ І, 79); прїятєль 1 (1433 
Сові. II, 652); ! прїятеи І (XV ст. ВС 28 зв.); дав. мн. 
приятелємь, прїятелємь, прїятєлєм, прїятєлєм, приятелем, 
приятелем, прїятелємь, прїятелємь, приятєле(м), приятє- 
лє(м), приатєлєм, прїатєлєм 19 (1435 Сові. II, 691; Р 132; 
1447—1492 ЛКБВ■ 1448 Сові. II, 741; 1452 Сові. II, 759; 
1463 ВО II, 295; 1475 ВО II, 336; 1481 ВО II, 358; XV ст. 
ВС 24; 1499 ВО II, 420 і т. ін.); приятелємь 1 (1496 ВО II, 
402); прїєтєлємь 1 (XV ст. ВС 29); приятєлю(м) 1 (1434 Р 
129); прїятєли(м) 1 (1447 Сові. II, 731); знах. мн. приятеля, 
прїятєли 2 (1447—1492 ЛКБВ; 1480—1484 Вй II, 370); 
приятель 2 (1433 Р 121; 1454 Р 162); приятєли 1 (1493 
ПОСВВ 152); пріятелей І (1495 АЛМ 84); ор. мн. приятєл- 
ми, приятєльми, приятє(л)ми, прїятє(л)ми 4 (1395 Сові. II, 
612; 1455 Сові. II, 774; 1457 Со5*. II, 809; 1473 ЗНТШ 
V, 3); приєтєли, прїєтєли З (XV ст. ВС 20 зв., 32 зв.); 
прїятєлї 1 (XVст. ВС8); приєтєльми 1 (XV ст. ВС 31 зв.); 
прїатє(л)ми 1 (\457 Сові. II, 811). 

*ПРИАТЄЛЬСТВО див. *ПРИЯТЄЛСТВО. 
ПРИАТИ, ПРЬІАТИ, ПРИАТИ, ПРЇИАТИ дієсл. недок. 

(9) (кому) допомагати, сприяти: Такожє ислюбиль 
нашемоу господствоу приАти и строити оусАкїи порАднЬ 
церковний (Сучава, 1401 НІР); и ми имЬємь нашому 
приАтєлю, ИЛЬИ ВОЄВОДЬ, приАти и єго доброго смотрЬти 
(Троки, 1442 Сові. її, 719); ино они тое видЬвшє и оурозу- 
мЬвши, ажє есми и(с)ти(н)ни приїатє(л) и слуга вЬрє(н) 
бити и служити г(с)п(д)ви (!) ншму (!), кролеви е(г) мл(с)- 
ти, и прїиАти по(д)лу(г) стари(х) записо(в)... а они та(к) 
по(д) то сА по(д)давали присЬгою своєю... бити на(м) 
вЬрньї (Сучава, 1457 Сові. II, 810—811). 
ФОРМИ: інф. прияти 3 (1401 РІР; 1442 Сові. II, 719); 

прияти 2 (1442 Соя^. II, 716); приати 2 (1449 Сові. II, 746); 
прїияти 1 (1457 Сові. II, 810); теп. З ос. одн. прияєть 
(1453 Сові. II, 472). 
Див. ще ПРИААТИ. 
ПРИАТЄЛЬ див. ПРИАТЄЛЬ. 
ПРИААТИ, ПРИЯЯТИ, ПРЇАЯТИ, ПРЇЯАТИ, ПРИ- 

АЯТИ, ПРЇААТИ дієсл. недок. (13) (кому) допомагати, 
сприяти: вндЬвше мл(с)ти нашєго милого господарА, кролА, 
до нась, и слюбоуєми... слоужити вЬрно и прияяти... на 
оусЬкого его нєприАтєлА (Сучава, 1402 Сові. II, 621); 
а етєцко прєрє(ч)нии воєвода... присАгль и записаль сА 
кролеви... служити прияяти помагати противу каждого 
неприятєлА (Ланчиця, 1433 Р 123); а онь такиж имаеть 
намь прїААти и нашєго добра смотрити (Ясси, 1445 Сові. 
II, 726). 
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ФОРМИ: інф. примати, прЇААТи, прияяти, прїляти 
(1402 Сові, II, 621; 1433 Р 121, 123; 1434 Сові. II, 664, 714; 
1445 Сові. II, 726, 729); перф. З ос. мн. прі/лмли (1434 Сові. 
II, 663); майб. 1 ос. мн. имаємь приаяти 2 (1435 Сові. II, 
687); хочє(м) прїялти 1 (1435 Сові. II, 679). 
Див. ще ПРИАТИ. 
ПРЇ див. ПРИ. 
ПРЇАТЄЛ див. ПРИАТЄЛЬ. 
*ПРЇАТЄЛ СТВО див. *ПРИЯТЄЛСТВО. 
* ПРЇАТЄЛ Ь див. ПРИАТЄЛЬ. 
ПРЇБЬІТОКЬ н. (І) прибуток, доход: хоче(м) о(т)коуль 

изьіскь алюбо прїбьітокь прїхо(ди)ть о(т)тоулє те (ж) и 
казнь имєєть бити (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. прїбитокь (XV ст. ВС 29 зв.). 
‘ПРЇБ'ЬГАТИ див. * ПРИБІГАТИ. 
♦ПРЇБ'ЬЧИ див. ‘ПРИБЄЧИ. 
ПРЇВЄСИТИ див. ПРИВІСИТИ. 
‘ПРЇВИЛЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
ПРЇВИЛИА див. ПРИВИЛЇА. 
‘ПРЇВИЛИЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
ПРЇВИЛЇЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
‘ПРЇВИЛЬЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
‘ПРЇВЇЛИЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
♦ПРЇВЇЛЬЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
РРІ\¥ОПІТІ діесл. недок. (8) 1. (на що) припроваджува¬ 

ти, приводити (для чого) (2): Частокро(т) прїгожалосА ижь 
два(и) алюбо чєтьіри обажєни о моужебоиство а казнєно 
и(х) ка(к) моужоиство (!) на прїсАгоу прїводА ми о(т)- 
кладаємь тьш прїсАгьї (XV ст. 7?С24). 

2. (що кому) (офіційно доводити до відома) заявляти 
(І): Мьі па(н) сташко ись давьідова староста самборьскьіи 
приводимо то ку В'Ьчнои памАти НИН'ЬіННИМЬ и ПОТОМЬ 
бу(д)чимь (Погоничі, 1422 Р 97). 

3. (кого чому) змушувати, приневолювати (кого до чого) 
(і): Іір52І 'игазга гпііозі ваші паз кагппе, ^оііт оі ^азгоіе 
тії о зі і іегріеії, пііЬу Іоши паз ргутоосіііе (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ^XXVI, 139). 

4. (кого к чому) закликати (кого до чого) (і): Але колиж 
...Казимир, крол полскьш... коу насл-Ьдованю... наших 
прєдков оуиоминал и приводи л... мьі... визнавамьі... прАз 
обвезаннЬ присАгьі нашои ... бьіти повинни... коу оуставич- 
нои слоужб-Ь (Сучава, 1462 ВО II, 284). 

5. (чого, чому) відмовлятися (від чого, чим) (1): котории 
прїходА(т) (!) нєкотороє прост^(п)кьі приказанїю пановь 
своихь (XV ст. ВС 15); 
О кт. праву прїводити (1) див. ПРАВО х; 

к ви сій р г і V/ о сі і Н (1) див. СУДЬ1 1. 
ФОРМИ: інф. ргі\УосШі (1388 ІРЬ 106); теп. 1 ос. мн■ 

приводимо (1422 Р 97); 3 ос, мн,! пріходм (т) (XV ст. ВС 15)! 
перф. З ос. одн. ч. приводил, прїводи(л) (XV ст. 5СЗЗ; 1462 
ВВ II, 284); баж.-ум. сп. 2 ос. мн. пііЬу... ргуичнШе (1433 
ЗНТШ ^XXVI, 139); діеприсл. одноч. прїводА (XV ст. ВС 
24); предик. пас. діеприкм. прївожєно (XV ст. ВС 25). 
Див. ще ‘ПРИВЄСТИ і. 
ПРЇВЄСИТИ див. ПРИВІСИТИ. 
ПРЇВАСИТИ див. ПРИВІСИТИ. 
•ПРЇГАНИТИ див. ‘ПРИГАНИТИ. 
‘ПРЇГАНАТИ діесл. недок. (І) (стп. рг гукані ас) (кому) 

ганьбити (кого), докоряти (кому): кто кому забьєть матєрь 
про то што єм(оу) прїгонА(л) (!) (XV ст. ВС 7). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. ! прїгонм(л) (XV ст. ВС 7). 
•ПРЇГОДИТИ СЯ див. *ПРИГОДИТИ СА. 
•ПРЇГОЖАТИ СА див. *ПРИГОЖАТИ СА. 
‘ПРЇ ГОНИ ТИ діесл. док. (2) (стп. рггу^опіс) (кого) 

Пригнати: ми сказоуємь пастоухови прїсА(ч) ижє тоую 
овцю прїгони(л) до села (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. прїгони(л) (XV ст. ВС 27). 
Дт. ще ГНАТИ, ГОНИТИ 1, ПОГНАТИ, ОУГОНИТЬ. 
1ПРЇГОНАЛ (ПРІГАНАЛЬ) див. ‘ПРЇГАНАТИ. 

РРІО див. ПРЄДЬ1. 
ПРЇЄТЄЛЬ див. ПРИАТЄЛЬ. 
ПРЇЄТЄЛЬСКЬІ, ПРИЄЇЄЛЬСКЬІИ присл. (3) по-при¬ 

ятельському, по-товариському (2): мьі сказоуємь матєєви 
то(г) конА двє(и) нєд'Ьли хова(т) а боудеть здоровь за тьш 
двє нєдєлї ино добро а не боудє(т) здоро(в) имєєть приє- 
тєльскии сА расправи(т) (XV ст. ВС 23 зв.— 24); и оузр-Ьв- 

ши они, ажє єсми и(м) оучини(л) прав(д)у стую и хочє(м) 
с ними за єдно прїАтє(л)ски ср(д)єчно бити (Сучава, 
1457 Сові. II, 810—811); 
по-приятельському, мирно (1): правьш би(л) єкоубь 

коумь єго котории жє тоую рє(ч) межи ими прїєтєльски 
єдна(л) (XV ст. ВС 20). 

‘ПРІЕХАНЬЕ див. ‘ПРИЄХАНИЄ. 
ПРЇЄХАТИ див. ПРИЄХАТИ. 
•ПРЇИМАТИ див. ‘ПРИИМАТИ. 
ПРЇИМИТИ діесл. док. (2) (кого) (дати притулок) 

прийняти: И також жадного нєпрїятєл'Ь нашєго, которїи 
колвє... хотАл бьі назвати сЬ господарем нашєи зємли мол- 
давскои... вьішерєчєннїи крал и братїя єго милости... не 
имают таковаго члов-Ька прїимити (Гирлов, 1499 ВО II, 420). 
ФОРМИ: інф. прїимити (1499 ВО II, 420, 421). 
Див. ще ‘ПРИИМАТИ І, Р&МЛМШАТІ 2, ‘ПРЇАТИ, 

ПРЬІНЯТИ 2. 
ПРІИТИ, ПРИИТИ, ПРИТИ, ПРІТИ, ПРІИТИ діесл. 

док. (361) 1. (перед кого, перед ким, к кому і без 
додатка) прийти, прибути (до кого, перед кого) (307): 

А кто о(т)имєть о(т) цркви стго николи судитсА со мною 

пєрєдь бгмь єгда придєть праведний судин (б. м. н., бл. 
1350 Р 8—9); тогди они пришєдши вшитци и своимь плє- 
менємь оуздали пану вАтславу со всЬми обьЬзди того дво¬ 
рища (Львів, 1370 Р 18); пришодьши пєрє(!) наше обли- 

чьє... Фанасии (так — Прим, вид.) влдка пєрємишльскии... 
продаль єсть... два дворища пану Яшкови испрувьскому 
(Перемишль, 1391 Р 45); а тамь возмєть печать, та прїи- 
дєтт> слободно до сочавЬ (Сучава, 1408 Сові. II, 632); Я 
пань д£три(х) изь бучА(ч)... визнаваемь... како пришє(д) 
андр-ьіко... прє(д) на(с)...єсть прє(д)ль (1) село гринковц-Ь 
пану Анушєви (Кам’янець, 1420 ПГАГ); тамь же одь той 
могили у гору рички Вишни, где пришлисмо и пришєдши 
тамь... застальїсмо пана Данила, котории поведиль: 
жє грунть мой по правой сторони, а по левой до Мьїкули- 
нець (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); Пришоль перед нас 
кн(А)зь Василєй из братом своим'ь (Луцьк, 1463 А8 І, 
55); а о(т) сєго часоу оть нась к вамь котори(и) посоль 
при(и)дєть бє(з) листа а бє(з) нашє(и) пєчати и ви того нє- 
почьтиво отьпоуститє (б. м. н., 1484 ДМ); ми Стєфан воє¬ 
вода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
слоуга нашСима БєнА и сестра єго Моуша... и продали 
свою правоую отниноу (Ясси, 1500 Вй II, 175). 

2. (під чим) підійти, підступити (під що) (1): пришли... 
моужило... и... барто(ш)... жалоуючи свои жало(ст) и свои 
смргь що сь стала на и(х) дЬти и братїи... о(т) никотори(х) 
зра(д)цє(в) и злодїєвь... що пришли били по(д) кролє(в)- 
ски(м) городо(м) (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 

3. (у що) увійти куди (1): А пань Петрь пришоль у кл-Ьть 
у тую сь Давидомт» и сь иншими людьми и попиталь у ме¬ 
не платнеровь (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

4. (до кого, до чого, з чого, від кого) повернутися (до кого, 
від кого) (4): Ргузхесі г Еиска окоіо Вегезііа... ^зе ризіо 
тосгупііі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); ми Стє¬ 
фан воєвода... чиним знаменито... ожє даємь... сєс нашь 
лист нашємоу татарин(оу) и холопоу, що он побить от 
нас... до Л'Ьскои зємли... на то щоби он опАт за сА при- 
шол... до нас и до нашєи зємли (Сучава, 1470 ВБ І, 140); 
Такє(ж) тими часи г(с)дра нашого люди пришли с тоурє(ц)- 
коє зємьли (б. м. н., 1496 ПДВКА 61); и какь тогь нашь 
посоль оть Татарь прийдєть ись которимь посєльствомь. 
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ми такєжь вашєй милости... дамо.,, знати (б. м. и., 1499 
Вй II, 449). 

5. (про час) настати, наступити, прийти (11): будєть 
вєдомо оусємь... ажь Азь панко слуга королева та(к) єсмь 
ОумОЛВИЛЬ И ДОГОВОрИЛЬ СО КИАзЄМЬ СКИрИГаИЛОМЬ И СрОКЬ 
есмь оучиниль на розтво х(с)во што жь нинє(ч) наипєрвєє 
придєть (б. м. н., 1387 СП № 12); а имаю пану Ивашкови 

дати ту сто купь о(т) сєЬ маткьі бжь% што приЬдєть на дру¬ 

гую матьїки бжь-Ь (Львів, 1421 Р 92); И такождєрє щоби 
єстє знали, аже Солтан, брат Козмин, а он ест сь мною 
жив, до кол-Ь нам час прїидєт (Торговище, 1481 ВО II, 358); 
а маю(т) они в тоє мьіто оувезатисє на си(и) свАтьки што 
при(и)доуть (Краків, 1487 ЛМЛ); а рокь ему в тое мьіто и 
у вагу увАзатисА на семую субою(ту) (!), што прийдеть 
(Вільна, 1498 АЛРГ 82). 

6. (перед кого) потрапити, попасти (до кого), потрапити 
на очі (кому) (2): а сє Азь кнА(з) федико нєсвидискии... 
вьізнаваю то сим!* листо(м) наши(м)... пєрє(д) кого жь 
коли сєсь ли(с)ть на(ш) приидє(т)... какь єсмь в'Ьрн'Ь слу- 
жиль осв-Ьчєному кнА(з) швидригаилови (Кременець, 
1434 Р 129); а сє А кнзь фєдко нєсвндьскии... визнаваємь 
то си(м) наши(м) листомь... пєрєдь кого жь коли сєсь 
листь нашь приидєть... како єсмь А в'Ьрнє служиль ос- 
вАцоному кнА(з) швитрнкгаилу (Черняхів, 1435 Р 132). 

7. (на кого, кому) припасти, дістатися (кому) (7): коли (ж) 
кмє(т) блдє(т) ранє(н) до крови а любо оуражо(н) срамотнє 
тогдьі ємоу прїидєть двє часті за раньї а трєтєя часть слдоу 
(XV ст. ВС 29); а коли бьі обадва змерли а не зостанеться ни 
по одномь сьіновь и щадковь музского... полу то тое село 
Осекрово на нась прийти будєть (Троки, 1498 ГВКОО). 

8. (бути доставленим) прибути (1): и тако(ж) коли 
прїидє(т) мє(д) и жито нашєго монастирю о(т) побрать на 
ЦОЦОри(н) бро(д) щоби провозници провозили єго без ни- 
которого мАшканїа (Побрата, 1448 ДГПР). 

9. (про прибуток) надійти, прибути (6): а и с тьі(х) ко(р)- 
чомь на годь идеть... по копе грошє(и) платоу а мита со 
осмь ко(п) грошє(и) при(и)дєть коли тихо (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 92); а мьіта при(и)дє(т) копь з два(д)цать на годь 
(б. м. н., XV ст. ИК)\ А кому коли отпустили мьіта луцко- 
го... в тьіх его трех годех, мает он то записати, што би мАло 
того мита прийти (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 

10. (на кого) (про вину) упасти (на кого) (4): ]езШЬу... 
ше2І зоЬоіи пегїюсіи... росгаїі, зисі’іа тезіа пазгеїю гасі- 
поЬо регезисіа па пісЬ пе тазе!’ Ьгаїі: аіе шу іоіко, аІЬо 
пазг зіагозіа, ЬисІіеШ ісЬ зисіііі, а па пісЬЬу коїогаіа 
тсіпа аЬо ргозіирка ргізгіа, іоі зисі таіеР Ьуіі па паз 
гасЬо^ап (Луцьк, 1388 ЕРЬ 104). 

11. (перед кого, до чого) (стати відомим) дійти (до 
кого, до чого) (4): Про то Мьі Александрь, або Витолдь... 
вєдомо чинимо тнмь теперешнимь, яко и на потом будучо¬ 
го веку людемь, до которнхь ведомости тоть Нашь листь 
прьідеть (Луцьк, 1389 РЕА І, 26); Плачлївьш жалоби 
прє(д) на(с) прїшли ка(к) слоужєбнїци по зємли єздА(т) 
оубогьія кмєти оутїскають (XV ст. ВС 14 зв.). 

12. (на кого) (збройно виступити з метою пограбування, 
знищення) напасти (6): тогда аксакь пришоль такь тайно 
на нась ажє не бьіло намь никако-Ь в-Ьсти а ни слова (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170); коли пришоль цєсарь тоурский 
на нась и на нашоу зємьлю, а наши оубогии люди оть 
Сачавн... побєгли до Камєньца (б. м. н., 1481 ВО II, 365); 
а тота привилїє а они загоубили, коли пришли тоурци, 
на намоу (!) землю (Сучава, 1493 Сові. 8. 175); А також 
мьі... ани жаднои радї ани помочи Тоурком не имаєм дати, 
вьн'Ьвши коли би н'ЬкотораА моц або сила тоурєцкого 
чьсар’Ь... пришла бьі, и нас поневолили би соби на помоч 
(Гирлов, 1499 Ви її, 423—424); 
приити квальтомь(на що) (1) напасти: янь 

позналь... ижє то пєтрь оучиниль и пришєль квальтомь 
нароко(м) на єго домь (XV ст. ВС 19). 

13. (кому) (дістатися комусь внаслідок обставин) 
прийтися (1): а хто єго прївєдЬть к томоу забитомоу алюбо 
вєлїть тн(х) прїзва(т) болє(и) ємоу нє прїдЬть одно одинь 
гро(ш) взАть (XV ст. ВС 25); 
О приити ку доброи памАти(І) опам’я¬ 

татися, схаменутися: вло(д)славь... кроль полскии...зна¬ 

менито чинимьі... ижє вєлможньш стєфань нн-Ьшнии воє¬ 
вода... пришоль за сА ку доброи памАти нє хотАчи зостати 

оу вииЬ оца своєго прєрє(ч)ного алєксандра ноєводи про- 
силь на(с) а бьіхомь ему о(т)пустили (Ланчиця, 1433 Р 
120—121); приити оу єдность (з ким) (1) при¬ 
йти до згоди, дійти згоди: ми богдань воєвода... внзнава- 
ми... ожє пришли єсмо оу вєчноую єдность... ис нашимь 
милнмь отцємь и приатєлемь, ис паномь дєтрихомь 
боучацкимь з Азловца (Сучава, 1449 Соз£. II, 746); <п р и'- 
ити) оу лагодоу(з ким) (1) прийти до згоди, дійти 
згоди: ми богдань воєвода... внзнаваєми... ожє пришли 
єсмо оу вєчную єдность и оу христианскоую лагодоу...ис 
паиомь дєтрихомь боучацкимь з Азловца (Сучава, 1449 
Сові. II, 746); (прїити) в л є т а (1) дійти літ, стати 
повнолітнім: коли (ж) детї молодьіи ни(ж) двоуна(д)цєтї 

лє(т) изостаноуть по мтри... на(м) (!) сА кривда какаА... 
оучини(т) прїидоуть в розоумь и в лєта своА могоуть сА 
правова(т) о свои кри(в)дн (XV ст. ВС 26 зв.); прїити 
л'Ьть до розоумоу(І) стати повнолітнім, дійти 

літ: Коли мти оу дЬтєи оумрє(т) сп’Ька(л)нїкь и(х) нє мо- 
жєть дЬди(ч)ства прода(т) ани граничи(т) доколі дЬти прї¬ 
идоуть лЬ(т) до розоумоу (XV ст. ВС 35); п р и и т и на 
о б и ч а и (чий) (1) наслідувати чий звичай: мьі Іоан 
Стефан воєвода... силовали сЬ єсми аж бихмо пришли на 
обичаи прєдков наших, яко били и предкове наши оусєю 
вирою и слоужбою... наАсн'Ьишим кнАзєм паном кролем 
(Коломия, 1485 Вй II, 371); (приити)оу приазнь 
(1) вступити у дружні взаємини: мьі богдань воєвода... ви- 
знаваєми... ожє пришли єсмо оу вєчную єдность... и оу 
сєрдєчноую приазнь... ис паномь дєтрихомь боучацкимь 
3 Азловца (Сучава, 1449 Сові. II, 746); прїити в ро¬ 
зоумь (1), прїити розлмоу (1) стати повноліт¬ 
нім, дійти літ: коли(ж) дєтї молодьіи ии(ж) двоуна(д)цєтї 

лє(т) изостаноуть по мтри... на(м) (!) сА кривда какаА... 
оучиии(т) прїидоуть в розоумь и в лєта своя могоуть сА 
правова(т) о сво(и) кри(в)ди (XV ст. ВС 26 зв.); а коли 
приидоуть розлмоу ихь а боудє(т) имь тая ре(ч) обновле¬ 
на тогдн они мають о(т)поведати ка(к) и тогдьі коли бьіли 
позвани пєрвоє кь правоу (XV ст. ВС 33); к о у знає- 
мости приити (1), п р и и т и кь знаємос- 
т и (1) див. *ЗНАЄМОСТЬ. 
ФОРМИ: інф. прїити, приити 11 (1424 Р 99; 1448 Сові. 

II, 741; 1449 Сові. II, 743; 1455 Сові. II, 771; 1458 Вй II, 
261; 1460 Вй II, 269; 1463 ВИ II, 295; 1498 АЛРГ 82; 
XV ст. ВС 22 зв.; СЯ 42 зв.; 1499 Вй II, 422); прити, прїти 
4 (1452 Сові. II, 759, 760; 1457 ВО II, 257; 2458 ВО II, 262); 
пр*и(т)и 1 (1453 ПГОВ); аор. З ос. одн. прїидє, приидє 82 
(1428 Сові. 1, 228; 1432 С05/. І, 342; 1437 СМ. II, 709; 
1443 Со5*. II, 131; 1453 Со5*. II, 453; 1462 ВО І, 52; 1470 
ВО І, 147; 1483 Со5*. 5. 121; 1491 ВО І, 448; 1500 ЗО 7 
і т. ін.); прїид* 1 (1491 ВО І, 472); ргусіе 1 (1465 СЕ 176); 
З ос. ми. прГидоша, приидсша 83 (1448 Сові. II, 362; 1458 
ВО І, 20; 1464 517; 1473 ВО І, 186; 1479 ВО І, 
223; 1481 ВО І, 248; 1487 ВО І, 291; 1491 Сові. 8. 156; 1495 
ВО II, 68; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); прїидошм, прїидош* 8 
(1441 ОВАс 37; 1460 ВО І, 41; 1466 519; 1472 ВП 
І, 162; 1478 ВО І, 218; 1479 СохЛ 5. 98; 1486 ВО І, 289; 
1495 ВО її, 57); ! прїидошє 5(1440 ОВАс 31; 1490 ВО І, 
387; 1491 ВО І, 451, 466; 1495 ВО II, 64); прїдоша 1 (1483 
ВО І, 269); прєидоша 1 (1493 ПГВСП)\ прїидо(ш) 1 (1458 
МіН. Оос. 121); зам. З ос. одн. прїидошА, прїидош* слоуга 
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(пан, Ивашко) 2 (1459 ВО І, 31; 1466 ВО І, 113); перф. З ос. 
одн. ч. нришоль, прїшоль, пришол, пришо(л) 10 (1392— 
1393 РФВ 170; 1403 Я5 338; 1424 Р 106; 1433 Р 121; 1435 
Созі. І, 454; 1463 АЗ 1, 55; 1481 ВИ II, 365; 1495 ВМБС; 
XV ст. ВС 23; 1498 АЛМ 163); пришєль 2 (XV ст. ВС 19; 
1401 НІЯ); пришоль 1 (1499 Ви її, 447); 3 ос. одн. с. при- 
шло 2 (XV ст. ВС 18 зв.; 1494—1495 АЛРГ 60); прїшло 
с(ст) 1 (XV ст. СЯ 43 зв.); 1 ос. мн. пришли єсмо 1 (1449 
Созі. її, 746); пришлисмо і (1430 ГВКЛ 8); 3 ос. мн. при¬ 
шли, прїшли (1434 Созі. II, 667; 1435 Созі. II, 695; 1442 
Созі. II, 87; 1456 Сові. II, 788; 1457 Сові. II, 808; 1462 
Сой. II, 284; 1483 Ви І, 258; 1484 ЯМ; 1493 Созі. 3. 175; 
XV ст. ВС 14 зв.; 1496 ПДВДА 61 і т. ін.); пперф. З ос. 
одн. ч. бьі(л) пришоль (1496 ПСВВ 192 зв.); З ос. мн. 
пришли били (1457 Созі. 11,809); майб. З ос. одн. приидєть, 
прийдеть, прїидєть, при(и)дєть 9 (1435 Р 132; бл. 1471 
ЛКЗ 91 зв., 92; 1484 ЯМ; 1487 АМЛ; XV ст. ВС 27 зв., 
29; 1498 АЛРГ 82); прїидєть, прїидєт, приидєт 4 (1408 
Созі. II, 632; 1434 Созі. II, 666, 669; 1482—1491 АрхЮЗР 
7/II, 10); приидєт, прїидєт, прїидє(т), при(и)дє(т), при¬ 
йде^) 10 (1434 Р 129; 1435 Р 134; 1448 ДГПР; 1456 Созі. II, 
790; 1457 ВО II, 257; 1460 ВО II, 275; XV ст. ВС 22 зв.; 
ИК; 1481 ВО II, 358); прїидь(т) З (XV ст. ВС 31 зв., 36); 
придєть 3 (бл. 1350 Р 8; 1387 СП № 12); прийдеть, прьій- 
дєть 2 (1487 РИБ 226; 1499 ВО II, 449); придєт, прїдє(т) 
2 (XV ст. ВС \2; 1480—1484 ВО II, 370); прїд*ть 1 (XV ст. 
ВС25); прьідеть 1 (1389 РЕА І, 26); прийти будеть 1 (1498 
ГВКОО); приьдєть 1 (1421 Р 92); 1 ос. мн. прїидємь 1 
(1434 Созі. II, 664); ! прїидємв 1 (1434 Созі. II, 664); 2 ос. мн. 
прїидєтє (1463 ВО І, 295); 3 ос. мн. прїидоуть, приидоуть, 
грд(и)доуть 9 (1455 Созі. II, 771; XV ст. ВС 16, 16 зв., 
26 зв., 33, 35; СЯ 41; 1487 АМЛ); прїиду(т) 5 (1446 
485; 1448 Созі. II, 741; 1449 Созі. II, 743; 1455 Созі. II, 
771; 1460 ОІНкА» 515); приду(т) 2 (1437 ОІЯ № 8; 1452 
Созі. II, 759); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. щобьі (аби, бьі) при- 
шол, пришо(л) 3 (1455 Созі. II, 770; 1476 ВО II, 337; 1499 
Вй II, 421); щоби (]езШЬу, пігІіЬу)... пришол, ргізгоі З 
(1388 ЕРЬ 105, 107; 1470 50 І, 140); ІекШЬу... ргізгоі Ьу ,1 
(1388 ЕРЬ 105); 3 ос. одн. ж. коли би... пришла би 1 (1499 
Вй II, 424); Ьу... ргізгіа 1 (1388 ЕРЬ 104); 1 ос. мн. бихмо 
пришли (1485 ВО II, 373); 3 ос. мн. би (щоби).,, пришли 
2 (1436 Созі. II, 698; 1468 ВО II, 306); що би пришли 
(1435 Созі. II, 692); нак. сп. 2 ос. одн. прїиди (4457 ВО II, 
257; 1470 ВО II, 309); 2 ос. мн. прїидьтє (1447 Созі. II, 
732); діеприсл. перед, пришєдши, пришедши, пришєдьши, 
пришє(д)ши, прїшє(д)ши 10 (1361 АСЕ 6; 1370 Р 18; 1414 
Р 85; 1418 Р 89; 1430 ГВКЛ 8; 3452 Созі. II, 421; XV ст. 
ВС 23 зв., 27; 1458 Р 168); пришєдь, пришєдь, ргузгеб, 
пришє(д), прїшє(д) 8 (1398 Р 57; 1400 Р 61; 1401 Р 65; 
1412 Р 81; 1420 ПГАГ; 1421 Р 95; 3433 ЗНТШ ВХХ\Л, 
141); пришодьши, пришодши, пришо(д)ши 5 (1391 Я 45; 
1393 Я 52; 1413 ОБ 48; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фото- 
коїі.; 1489 РИБ 431); приида 4 (1411 Я 79; 1413 Я 82; 
1428 Я ПО; 1430 Я 116); прида 1 (1409 Я 74); прїшо(д) І 
(XV ст. ВС 26 зв.); пришовши 1 (1430 ГВКЛ 7). 
Див. іцє ИТИ, ^ПРИХОДИТИ 1—3, * ПРИХОДИТИ С'п, 

ПРОИТИ 1. 
ПРЇИХАТИ дав. ПРИЄХАТИ. 
ПРЇИАТИ див. ПРИАТИ. 
ПРЇКАЗАНЇЄ див. ПРИКАЗАНИЄ. 
* ПРІКАЗЬІ ВАТИ див. * ПРИКАЗУВАТИ. 
•ПРЇКУТОКЬ див. *ПРИКОУТОКЬ. 
♦ПРЇЛОУЧАТИ див. *ПРИЛОУЧАТИ. 
! РРІЛШОХАЛІТ* (РРІМШгАЛЛ'’ 5ІА) див. *РРІМ- 

1ШАТІ 8ІА. 

*РКІМЖ)2АТІ 8ІА діесл. недок. (1) (збільшуватися) 
Примножуватися: а іусЬ іо Іісіш, іезШЬу тезіес песіаі, 
...ргішпогаіиГ (!) сігиЬЇі ІісЬхку (Луцьк, 1388 ЕРЬ 106). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. ! ргішпогаіиГ (1388 ЕРЬ 106). 

Див. ще ПРИМНОЖИТИ, *ОУМНОЖИТИ. 
•ПРЇМ'ЬСЬ див. * ПРИМУСЬ. 
*ПРЇНЄСТИ див. ПРИНЕСТИ. 
ПРЇНОСИТИ див. ПРИНОСИТИ. 
*ПРЇНАТИ див. ПРЬІНЯТИ. 
-ПРЇПОВЄДАТИ СА див. *ПРИПОВЄДАТИ СА. 
*РР1РІЮІТІ діесл. док. (2) (кого к чому) примусити, 

приневолити (кого до чого): І іег, ]езШЬу сЬіо... к гаріаіе 
газіа\уу іеЬо, ^ сіеп зтоіаіуі ргірікііі, аЬо кгшаїі аоши 
Ьу ]'еЬо \7сгіпі1, Іако гозргад^са зкагЬи пазгоЬо окгиіпе 
ша1еГ_Ьу1;і кагап (Луцьк, 1388 ЕР Б 107). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. ІезіПЬу... ргірисііі 

(1388 ЕРЬ 107); діеприкм. пас. мин. наз. одн. ч. ргіригопу} 
(1388 ЕРЬ 108). 
Див. ще *РріРІІ2АТІ. 
*РРІР112АТІ діесл. недок. (1) (кого к чому) примушу¬ 

вати, приневолювати (кого до чого): Масііо, сЬосгет, і і 
Ьу гасіпуі... к гаріаіе газіалуу ІеЬо то сіеп зтоіеіу] пе ргіри- 
гаї (Луцьк, 1388 ЕРЬ 107). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. і і Ьу... ргірига! (1388 

ЕРЬ 107). 
Див. ще ‘РР1РНОІТІ. 
ПРЇПОУСТЇТЬ див. ПРИПОУСТИТИ. 
ПРЇП*СТЇТЬ див. ПРИПОУСТИТИ. 
*ПРЇРОЖ€НЇЄ див, ПРИРОЖЬІНЬЄ. 
*ПРЇРОЖЄНЬІИ див. ПРИРОЖОНИЙ. 
*ПРЇСЛОУХАТИ див. ПРИСЛУХАТИ. 
*ПРЇСЛУШАТИ див. ПРИСЛУШАТИ. 
*ПРЇСНОД'ЬВА див. *ПРИСНОД'йВА. 
ПРЇСТОУПЬ ч. (1) допуск, доступ: Оустаемь (!) и(ж) к 

соудоу гдЬ соудья сє(д)ть не по(д)лоугь порсуньї а по(д)- 
лоугь вєлїкостї алюбо малости имає(т) бьіти прїступь к 
соудоу (XV ст. ВС 13). 
ФОРМИ: наз. одн. прїстоупь (XV ст. ВС 13). 
*ПРЇСОУДИТИ див. * ПРИСУДИТИ. 
*ПРЇСОУЖАТИ див. *ПРИСУЖАТИ. 
РКІ8ІАНАТІ див. ПРЬІСЯГАТИ. 
*ПРЇСАГА див. ПРЬІСЯГА. 
ПРЇСАЧЬ див. ПРИСАЧЬ. 
ПРІТИ див. ПРЇИТИ. 
*ПРЇХОДИТИ див. ПРИХОДИТИ. 
*ПРЇХОДЬ див. ПРИХОД. 
! ПРЇХОДАТЬ (ПРІВОДАТЬ) (1): которьш прїходм(т) 

(!) нєкотороє прост^.(п)ки приказанїю пановь своихь 
(XV ст. ВС 15). 
Див. РРІ\УООІТІ. 
ПРЇЧИНА ж. (9) 1. випадок, нещасний випадок (4): 

кто с прїчиньї оумрє(т) алюбо утонєть (XV ст. ВС 7); 
(підстава, привід для дій, вчинків) причина (2): прїчинз 

запїсоу (XV ст. 5СЗЗ зв.); а ми сами и жони и дЬти наши... 
в тиє зємли ничим сА не маємь оуступати ани того под єго 
милостью... по не кивати никоторьіми причинами (Ставків, 
1491 АЗ І, 97). 

2. (стп. рггусгупа) посередництво, сприяння, допомога 
(3): А пак аж сА прилоучит та поб^гнет кТ>которїк боярин 
или слоуга кроул-Ь єго милости до нас... тот бьі имал одо- 
слати с'Ь до своего господарю до крол'Ь єго милости, просЬ- 
чи соби мироу, сам прєз сЬ алибо прєз нашоу причиноу 
(Гирлов, 1499 ВО II, 421). 
ФОРМИ: наз. одн. прїчина (XV ст. ВС 33 зв.); род. одн. 

причини, прїчини (XV ст. ВС 7, 24); знах. одн. причиноу 
(1499 ВО II, 419, 421); ор. одн. прїчиною (XV ст. ВС 24); 
ор. мн. прїчииами, причинами (XV ст. СЯ 39 зв.; 1491 
АЗ І, 97). 

! ПРЇЧЇНЄНБІ (ПОЛОЖЄНЬІ) (1): О роки... какь 
маю(т) битї прїчїненн (!) (XV ст. СЯ 9). 
Див. ПОЛОЖИТИ. 
* ПРИЇХАТИ див. ПРИЄХАТИ. 
*ПРЇЯЗНЬ див. *ПРИАЗНЬ. 
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ПРЇЯТЄЛ див. ПРИАТЄЛЬ. 
•ПРЇЯТЄЛЬСТВО див. *ПРИЯТЄЛСТВО. 
ПРЇЯАТИ див. ПРИДАТИ. 
ПРЇАТЄЛ див. ПРИАТЄЛЬ. 
*ПРЇАТ€ЛСКЬІ див. ПРЇЄТЄЛЬСКЬІ. 
ПРЇАТЄЛЬ див. ПРИАТЄЛЬ. 
*ПР(АТИ дієсл. док. (2) (кого) (надати притулок) 

прийняти (1): А такт» мьі хотічи его вь зді(шнемь) панстві 
нашому, при дворі нашомь заховати, оного прьіймуемо и 
прияли есмо, яко человіка зацного (Луцьк, 1438 Р 140); 

(кого замість кого) прийняти (кого як кого), поставити¬ 
ся (до кого як до кого) (1): мьі романь воєвода.., чинимо 
знаменито... ожє тогь истинньїи нашь милни отець пань 
дидрихь боучаскьш... стоить о нашємь доброту, и прїАль... 
мА вьмАсто сина (Коломия, 1448 Сові. II, 305). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн, ч. прїлль (1448 Сові. II, 305); 

1 ос. мн. прьіяли есмо (1438 Р 140). 
Див. ще *ПРИИМАТИ 1, ПРЇИМИТИ, РІШМСШАТІ 2, 

ПРЬІНЯТИ 2. 
ПРЇАЯТИ див. ПРИДАТИ. 
ПРЇААТИ див. ПРИДАТИ. 
ПРО прийм. (78) (іззнах.) 1. (виражає відношення мети) 

для (чого), на (що) (64): и на то есмьі привісили наши пе¬ 
нати кь сєму нашєму листу про ліпшеє и повніишеє 
оувірєнїє сихь нашихь слюбовь (Дольний Торг, 1411 
Сові. II, 638); а на потвєржєньє того нашєго жалованья 
про ліпшюю памАть и твєрдость и печать нашю веліли 
есмо привісити к сєму нашєму листу (Київ, 1433 Р 119); 
а про ліпшоую справєдливость пєчат есми свою привісил 
на потвержение томоу моємоу листоу (Острог, 1466 А5 
І, 62); Про памет: Водорацкии вишей дани взАл 100 суд- 
новь и судно (Вільна, 1496 АЛРГ 73); а про ліпшоую 
справє(д)ливость и вічность и пєчати есмо свои приложили 
к сємоу нашємоу листоу (Пустинька, 1499 ПИ № 3). 

2. (виражає об'єктні відношення) (7) (вказує на предмет, 
пов'язаний з якоюсь дією) про, за (кого, що) (6): а про хо¬ 
лопство никто да ємоу нєсмієть оуспоминати (Дольний 
Торг, 1445 Сові. II, 236); И також про дило и про кривди 
границам от обох сторон, ми имаемо лишити на старостах 
хотинскьіх и чєрновских (Гирлов, 1499 ВО II, 424); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) ради (І): а гєргє стоявши рє(к): ...возми, пане 
косте, тоє, бо иноє ничо(г) не имаю, а що боудєть болшє, 
тьі ми про бь о(т)поусти (Сучава, 1449 Сові. її, 385). 

3. (виражає причинові відношення) (7) через (що): а про 
любортово ятьство хочемь єго постави (ти) на суді пєрєдь 
пани оугорьскими (б. м. н., 1352 Р 6); А... про его вірную 
службу дали есми єму годлі поле (Бохур, 1377 Р 24); 
слубуємь... своєму господарю мл(с)тивому, на єго оусі 
нєприАтєлі помагати... вьіАвьши землю пруськую ... про 
далєкость нашєго люда ихь оудрачєниА (Сучава, 1393 
Сові. II, 607); А про тое ихь добродійство... приступаю... 
ку наосвічєньскому кнАжАтю пану... володиславови... ко¬ 
ролеви польскому (Черняхів, 1435 Р 132—133). 
Див. ще ПРЄ. 
* ПРОБОЩЬ ч. (1) (стч. ргоЬозі, стп. ргоЬозгсг, сен. 

ргоЬзі, лат. ргаерозіїиз) католицький парафіяльний свя¬ 
щеник: а да(н)н (!) сєи листь через руки вєлібно(г) мужа 
донина подканслірєго кролєвства (по)лско(г) пробоща 
(с)втого (флорїА)на предь краковомь (Медика, 1415 Р 87). 
ФОРМИ: род. одн. пробоща (1415 Р 87). 
* ПРО ВАДИТИ дієсл. недок. (2) (що і без додатка) 

привозити, доставляти: тако(ж) варе колко товарь прова- 
дА(т) до бєлагорода... да нє имають тотьі вьішєписанньїи 
люди никоторьш помощи давати никому николи (Побрата, 
1448 ДГПР); Вь Степани одь верхового а одь пішого не 
надобе. коли водою провадять (Степань. 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. провадять 1 (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9): провалл(т) 1 (1448 ДГПР), 

*ПРОВЄСТИ дієсл. док. (1) (що) (добитися схвалення 
чого) провести, здійснити: а там оусьі річи имають бьіти 
провод(є)ньі (!) и соужєни и доконаньї (під Хотином, 1467 
Вй II, 298). 
ФОРМИ: інф. пас. бьіти ! провод(є)нн (1467 ВО II, 298). 
*ПРОВИН1іНЬЄ с. (І) провина: а и тоє провиніньє 

и шкоду оучиненую алєксандромь воєводою оцемь его 
напротиву намь и коруні николи намь ихь... нє оупомина- 
ти (Ланчиця, 1433 Р 123). 
ФОРМИ: знах. одн. провиніньє (1433 Р 123). 
і ПРОБО див. ПРАВО1. 
! ПРОВОДЄНЬІ див. *ПРОВ€СТИ. 
*ПРОВОДЬІ мн. (І) (перша неділя після великодня) про¬ 

води: Вь літо шеститис А чноє и би сотноє де в Аносто тре¬ 

тєє на памАть стаго мученика єфимьА на кануні прово¬ 
див (ь) оу (су)боту (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: род. мн. проводьв(ь) (1385 Р 28). 
ПРОВОЗЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімь ми видівше ихь правую и вірную службу 
до нас... дали єсмьі имь... єдно село на солономь тазлові 
на имА провозєщи (Сучава, 1419 444). 
ФОРМИ: наз. провозєщи (1419 ОІР«А» 444). 
ПРОВОЗИТИ дієсл. недок. (1) (що) перевозити, переправ¬ 

ляти: и тако(ж) коли прїидє(т) мє(д) н жито нашєго мона¬ 
стирі о(т) побрать на цоцори(н) бро(д) що би провозници 
провозили єго без никоторого мАшканїа (Побрата, 1448 
ДГПР). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. що бьі... провозили 

(1448 ДГПР). 
Див. ще ПЄРЄВОЗИТИ ОН. 
*ПРОВОЗНИКЬ ч. (1) перевізник: и тако(ж) коли 

прїидє(т) мє(д) и жито нашєго монастирі о(т) побрать на 
цоцори(н) бро(д) що бьі провозници провозили єго без 
никоторого мАшканїа (Побрата, 1448 ДГПР). 
ФОРМИ: наз. мн. провозници (1448 ДГПР). 
♦ПРОВОЛОЧИ СА дієсл. док. (1) (тривати протягом 

якогось часу) протягнутися, продовжитися: а проволо¬ 
че^) ли сА тая нємоць трєтєа правая тогдьі можє(т) трєтью 
о(т)ложїть (XV ст. СЯ 39 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. проволочє(т)...см (XV ст. СЯ 

39 зв.). 
! ПРОБОЮ (ПРАВОЮ) див. ПРАВЬІИ2. 
♦ПРОГРАТИ див. ♦ПРОИГРАТИ. 
ПРОДАВАТИ дієсл. недок. (33) (що) продавати: іезШЬу 

їа]а гавіала пе сіоЬга Ьуїа, зіагозііе пазгоши таіеР чукага- 
па Ьуіі, а роіот... ]е]е сіоЬго\уоїпе таіеі* ргосіадуаіі 
(Луцьк, 1388 ІРЬ 107); ту(т) к на(м) пришли брашовіни и 
жа(лу)ю(т), ажє нє лишите и(х) продавати свои трьговли 
друбньїи (Сучава, 1435 Сові. II, 695); але платно и бобо(в) 
да продаю(т) локтємь (Васлуй, 1452 С05/. II, 759); коли 
хто продаває(т) діди(ч)ство своем(оу) (!) кошЖ тогдьі тоть 
што коупїть имєєть слоужєбнїко(м) соусєди ТОГО ИМЄНЇЯ 
позвать аби прї томь бьіли какь то(т) именїя ємоу виводи(т) 
што продоваєть (!) (XV ст. СЯ 42 зв.); и мьі тую зє(м)лю 
чигирєвщину богдану есмо присудили за(н)жє нє могуть 
татаровє зє(м)ль свои(х) продава(ти) вічно бє(з) призво- 
лєньА о(т)ца нашого (Вільна, 1495 В. Соб.). 
ФОРМИ: інф. продавати, ргоскиуаіі, продава(ти) 15 

(1388 ІРЬ 107; 1389 РЕА І, 27; 1408 Сові. II, 633; 1435 
Сові. II, 695; 1448 Сові. II, 741; 1452 Сові. II, 759; 1455 
Соз*. II, 771; 1458 ВО II, 261; 1463 ВО II, 295; 1495 В. Соб. 
і т. ін.); ! подавати 1 (1437 Сові. II, 709); теп. З ос. одн. 
продаває(т) 1 (XV ст. СЯ 42 зв.); ! продоваєть 1 (XV ст. 
СЯ 42 зв.); перф. 1 ос. одн. ч. продаваль (XV ст. РИБ 
610); 2 ос. одн. продаваль... еси (XV ст. РИБ 610); 3 ос. 
одн, ч. продава(л) (1445 Сові. II, 218); майб. З ос. мн. имоу* 
ти (имоутї) продавати 2 (1466 ВО І, 96); имоуть... продава¬ 
ти 1 (1470 ОІН%Ау> 523); баж.-ум. сп. З ос. мн. ііЬу... рго- 
гіаетаїі (1388 2РІ 108): нак. сп. З ос. мн. да продаю(т) 5 
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(1437 Сові» II, 709; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759); 
да продають 2 (1458 ВО II, 261); дієприсл. одноч. продаю¬ 
чи (1453 Сові. II, 462). 
Див. ще * ЗАПРОДАТИ, * ПОПРОДАВАТИ, * ПОПРО¬ 

ДАТИ, РК2ЕОАТІ, ПРОДАТИ і. 
* ПРОДАВЄЦЬ ч. (1) продавець: О продавци имєнїя 

(XV ст. СЯ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. о продавци (XV ст. СЯ 9). 
ПРОДАЖА ж. (3) продаж: а заплативши тую вину, 

предся сяя моя продажа у всякого права маеть бьіти моцна 
(Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. продажа (1440—1492 АкЮЗР II, 106); 

знах. одн. продажу (1440—1492 АкЮЗР II, 106). 
ПРОДАЙ ч. (12) (особова назва, пор. молд. Прод, слов. 

продати): а панове наши по имєню... па(н) микоу(л) спатарь 
и па(н) жоуржь лінці и наши писари пань тоадє(р) про¬ 
дав) и па(н) доброу(л) (Баслуй, 1456 ЗСФ); а азь господ- 
ство ми єсмь дал Мьрини, дочки Тоадєра Продана.., за тоє 
село за Грєковє, єдноу нашоу сєлищоу близ нистра (Суча- 
ва, 1488 ВО І, 347). 
ФОРМИ: наз. одн. Продай, прода(н) (1456 ЗСФ; 1488 ВО 

І, 347); род. одн. Продана, Ргобапа (1465 ОБ 176; 1488 БО 
І, 347, 348); дав. одн. Проданоу (1464 ВО І, 83, 84); знах. 
одн. Продана (1468 БО II, 305). 

*ПРОДАНЇЄ с. (1) продаж: тімжє мьі по его доброю 
волею и по проданїю даємь и дали єсми панїи ні ги... 
половина села могошєва (Сучава, 1438 Со5^. II, 14—15), 
ФОРМИ: дав. одн. проданїю (1438 Сові. II, 14). 
Пор. ПРОДАТИ. 
ПРОДАНОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): а на бо(л)шєє 

потвьірждєниє том(у)... вьішєписанном(у), ВЄЛІЛИ єсми 
слузі нашєм(у), тадору продановичу, писати (Сучава, 
1453 Сові. II, 473); А тако ажє коли ми послали наши вир- 
ньі боАри... пана Станчоула... и пана Тоадєра Проданови- 
ча... до господарі нашего кролі его милосгь а пань нашь 
наимиліишїи крол его милосгь просил нас... абьіхом про¬ 
стили пана Михайла логовєта (Сучава, 1468 ВО II, 305). 
ФОРМИ: наз. одн. продаиовичь (1456 Сові. II, 791); 

дав. одн. продановичу (1453 Соя^. II, 473); знах. одн. Про- 
дановича (1468 БО II, 305). 

*ПРОДАНОВЬ ч. (І) (особова назва): пи(с) тадо(р) 
продано(в) (Сучава, 1447 Сові. II, 274). 
ФОРМИ: наз. одн. продано(в) (1447 Сові. II, 274). 
*ПРОДАНЬ див. ПРОДАЙ. 
ПРОДАТИ, ПРОДАТЇ дієсл. док. (426) 1. (що, кому, що 

кому і без додатка) продати (416): а волєнь продати... кому 
коли хочєть (Казимир, п. 1349 Р 4); волєнь пань ганько 
продати (Львів, 1368 Р 15); А сє А пань Ань щькотьскии... 
свЬдчю то... ижь прида пьрьдь на(с)... филь мАковичь и 
своєю братьєю и... познали то ижь суть прода(л)... па(н) 
колі далюєвьско(м) остаточную свою половину дідьниньї 
тристАньць (Галич, 1409 Р 74); волни во всихтих имєнАх 
кому отдати, продати и промєнити: пан Калєник и его 
ближнии по нєм будучие (Київ, 1437 АЗ І, 34); можєть 
пань ивань мушата... тоє иміньє продати... или по дщи да¬ 
ти (Луцьк, 1445 Р 150—151); а постави соукна имают их 
продати, на складі, оу сочаві (Сучава, 1456 Сові. II, 789); 
так єсми єму продал, ажєт нихто з ближних моих... нє 
мают в то сА вступати (Берестя, 1466 АЗ І, 62); мьі стєфа(н) 
воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє прїидоша прі(д) 
иами... наши слоуги... и продали свою правою о(т)ниноу 
(Сучава, 1500 Сові. 3. 234). 

2. (що) (на певний строк) здати на відкуп (10): Што 
перьво сего тьіми разьі... продали били есмо вси корчми 
Вьруцькіе... Слуцькому Марьку на три годи (Радомль, 
1487 РИБ 227); Продали есмо мито луцкое и вагу краковА- 
нину Лерину Герешу на три годи (Вільна, 1498 АЛРГ 81). 
ФОРМИ: інф. продати, продатї, прода(ти) 57 (п. 1349 Р 

4; 1368 Р 15; 1378 ЗНТШ 1Л, 5; 1391 Р 45; 1408 Со5*. II, 
631; 1424 Р 100; 1437 АЗ І, 34; 1451 Р 156; 1475 АЗ І, 72; 

1500 АЛМ вип. 2, 59 і т. ін.); прода(т) 2 (XV ст. ВС 35; 
СЯ 41 з в.); перф. 1 ос. одн. ч. про даль, продал, прода(л) 
єсми 21 (1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1448 АЗ І, 44; 1461 
АЗ І, 53; 1464 АЗ І, 57; 1466 А5 І, 61; 1470 АЗ І, 65; 1474 
АЗ І, 69; 1490 АЗ І, 92; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141; бл. 1500 
ПИ № 2 і т. ін); єсми продаль, продал 3 (1440—1492 
АкЮЗР II, 105; 1475 АЗ І, 72; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154); 
єсми... продал 3 (1463 АЗ І, 56; 1466 АЗ І, 61, 62); продаль 
єсми 1 (1451 АкЮЗР II, 106); продаль єсмь 1 (1458 ОЖДМ); 
єсми... продал єсми 1 (1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154); 3 ос. 
одн. ч. продаль, продаль, продал, прода(л) 79 (1368 Р 
15; 1400 Р 61; 1413 ОБ 48; 1424 Р 106; 1438 Сові. II, 14; 
1445 Сові. II, 218; 1463 АЗ І, 56; 1476 ВО 208; 1487 ВО І, 
308; 1499 ВО II, 144 і т. ін.); продаль єсть 2 (1391 Р 45); 
єсть продаль 1 (1400 Р 61); єсть ! прє(д)ль 1 (1420 ПГАГ); 
З ос. одн. ж. продала 44 (1359 Р 10; 1462 ВО І, 55; 1480 ВО 
I, 244; 1483 ВО І, 274; 1487 ВО І, 516; 1490 ВО І, 390; 
1493 Со5/. 5. 176; 1495 ВО II, 76; 1497 ВО II, 115; 1499 ВО 
II, 153 і т. ін.); продала єсть 1 (1378 Р 26); ! прода 1 (1499 
ВО II, 147); 1 ос. мн. продали есмо 19 (1463 ГГЯ\ 1467 
АЗ І, 63; 1469 АЗ І, 64; 1470 АЗ І, 65; 1487 АМЛ\ РИБ 
226; 1489 АМВ\ 1492 АЗ III, 23; XV ст. СПС; 1498 АЛРГ 
81 і т. ін.); есмо... продали 2 (1491 АЗ І, 97; 1497 АЗ І, 
112); продали 2 (1487 РИБ 228; 1489 АКВ); 3 ос. мн. про¬ 
дали, продал(и) 152 (1366 Р 12; 1435 Сові. II, 695; 1443 
Сові. II, 131; 1445 АкЮЗР І, 17; 1452 Сові. II, 422; 1466 ВО 
І, 114; 1472 ВО І, 169; 1481 ВО І, 248; 1490 ВО І, 387; 
1500 ВО II, 175 і т. ін.); суть прода(л) 1 (1409 Р 74); зам. 
З ос. одн. ч. ! продали слоуга наш 1 (1495 ВО II, 87); пперф. 
З ос. одн. ч. бил продал (1475 ВО І, 206); 1 ос. мн. продали 
били есмо (!487 РИБ 227; 1489 АКВ)\ майб. З ос. одн. 
продасть 2 (XV ст. ВС 21 зв., 39); прода(ст) 1 (1401 ЗКЄ); 
! прода 1 (XV ст. ВС 6 зв.); баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. бьі... 
продала (1418 Р 89); 1 ос. мн. абихмо... продали (1489 
АКВ)\ нак. сп. 2 ос. одн. продай (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29); 
інф. пас. бити продано (1499 А5 І, 118); перф. пас. З ос. одн. 
с. продано бьіло (1494—1495 АЛРГ 59); майб. пас. З ос. одн. 
с. боудє(т)! проданои (1453 ПГОВ) \ 3 ос. мн. ж. бддоуть... 
продайьі (XV ст. ВС 18); 3 ос. мн. с. буду(т)... продана 1 
(1454 Сові. II, 513); буду(т) проданна 1 (1454 Сові. II, 
513); дієприкм. пас. мин. род. одн. с. проданого (XV ст. 
СЯ 42); знах. одн. с. проданеє (1466 В О І, 96); наз. мн. с. 
проданиа, прода(н)на (1453 Сові. II, 462; 1470 ОІР«А» 
523); знах. мн. с. проданаа (1466 ВО 1, 96); місц. мн. на 
(оу) проданни(х), прода(н)ни(х) 3 (1446 ОІП«А» 485; 
1472 ДГСВМ); оу продани(х) 2 (1454 Сові. II, 508); діє¬ 
присл. перед, продавши, прода(в)ши (XV ст. ВС 39; 1491 
АЗ І, 94). 
Див. ще * ЗАПРОДАТИ, * ПОПРОДАВАТИ, *ПОПРО- 

ДАТИ, РК2ЕОАТІ, ПРОДАВАТИ. 
! ПРОДОВАЄТЬ див. ПРОДАВАТИ. 
*ПРОДОКЬ ч, (9) істп. рггосіек) предок: которое 

какь било село и земли пашнее и лови... придани святой 
церкви Володимерской єпископии, подлугь записовь прод- 
ка нашого, опять церкви Божей потвердили есмо (Луцьк, 
1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); Про то нагорожаючи Ємоу Само- 
моу жоні И пото(м)ствоу Єго При (в)сюи о(т)чи(з)ні 
И диди(з)ні Єго зємлАной... зоставоую И си(м) Листо(м) 
моимь Надаю Которьі(х) Про(д)ковє Єго о(т) про(д)ковь 
мои(х) Спокойнє дє(р)жали И оньі(х) заживали (Прилу¬ 
ки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: род. одн. продка (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); наз. 

мн. продковє, продьковє, Про(д)ковє (1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8; 1459 Р 171, 172); род. мн. продковь, про(д)ковь 
(1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1459 Р 171); дав. мн. Про(д)комь 
(1459 Р 172). 
Див. ще *ПЄРЄДОКТ>і, ПРЕДОКЬ. 
*ПРОДОЛЖИТИ дієсл. док. (1) (що) (життя) продов¬ 

жити: тую дань оусю спо(л)на па(н) олє(х)но имає(т) 
давати дяди своєму па(н) хо(л)мскомоу... дотолє доколи 

17 8-136 
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бгь пноу хо(л)мскому живо(т) продо(л)жи(т) {Львів, 1478 
ЗРМ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. продо(л)жи(т) (1478 ЗРМ). 
*ПРОД'ЬНЄСКОУЛТ> ч. (6) (особова назва): мьі Стє- 

фан воєвода... знаменито чиним... ожє пріидоша прАд 
нами... Мьрєна, жєна Лоука Єкобєскоула... и дроугаа 
Марена, непота єи, дочка Лазора Продьнєскоула... и про¬ 
минали сь госгіодство ми єдино село (Сучава, 1488 БО І, 
347); И оуставшє наши слоуги Стан Грама и братїА єго... 
та заплатили оуси тоти... пин'Ьзи... оу роуки слоуз'Ь на- 
шємоу Жоуржи сьіноу Банчиноу Продьнєскоула (Сучава, 
1493 СУО 6). 
ФОРМИ: род. одн. Продьнєскоула (1488 БО 1, 347; 

1493 СУ О 6). 
*ПРОД'БЛАННЬ1И прикм. (1) (про поле) оброблений: 

а тьіе земли продаль есми со всЬми ужитки и изь полми 
продьланньїми и непродьланньїми (Вільна, 1451 АкЮЗР 
II, 106). 
ФОРМИ: ор. мн. продьланньїми (1451 АкЮЗР II, 106). 
* ПРОЄЗДЬ ч. (1) грошова плата за право проїзду: 

а на Даниле на Волошине взАли єсмо проєздь дєсАт коп 
(Ступно, 1444 АЗ І, 42). 
ФОРМИ: знах. одн. проєздь (1444 АЗ І, 42). 
*ПРОЄХАНЬЄ с. (4) проїзд: коли похочєть Стєфань 

воєвода... сюахь пословь послати до свата своєго... 
навєдити зьдоровья дочки своеє... абьіхмо єго посломь 
давали добровольноє проєханье чєрєзь нашу землю до 
Москви и оть толь зася до єго земли (б. м. н., 1496 БО 
II, 405). 
ФОРМИ: знах. одн. проєханье (1496 БО II, 405; ОПББД). 
Пор. *ПРО'ЬХАТИ. 
! ПРОЖЖЄНА (ПРОЖЖЄНЯ) див. *ПРОЖЖЄНЄ. 
*ПРОЖЖЄНЄ с. (1) (<стп. Іісо^е рггеягепіе) (кара) ви¬ 

палення тавра на обличчі: прїказоуємь мьі тьімь то слоу- 
жєбнїко(м) по(д) виною седєнїя (!) оурАдоу и(х) и обранїя 
(!) именїя и(х) бєзь прїказанїя ихь соуда не позьівали нї- 
ко(г) а блдє(т) ли то чин (Пошкоджено.— Прим, ред.) 
тогдьі вина на ни(х) прє(д)рє(ч)ная и про(ж)жєна (!) 
(Пошкоджено.— Прим, ред.) (XV ст. БС 15). 
ФОРМИ: род. одн. ! про(ж)жєна (XV ст. ВС 15). 
*прожнии прикм. (1) (стп. ргогпу) 0> чинити 

прожни хі див. ЧИНИТИ. 
ФОРМИ: знах. мн. ! прожни(х) (1435 Сові. II, 679). 
Див. ще ПОРОЖЄНЬ 2. 
ПРОЖОРЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі): и ми... 

дали єсмо вь Луцкомь повЬтЬ Сен но село... вь грани Хо- 
бовщина оть Шупкова, Данчинь... а Моїдона Прожорь, 
и во всихь єго границахь (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Прожорь (1445 АкЮЗР І, 17). 
*ПР03БА ж. (12) прохання, просьба (6): и и(х) мл(с)ть 

длА прозбьі моє'Ь пєчати свои приклали к сємоу моєму ли- 
стоу (Луцьк, 1467 С77№ 13); и Их Милость на моюпрозбоу 
то вчинили и почати свои приложили к сємоу моємоу ли- 
стоу (Друцьк, 1492 АЗ III, 24); а хочемь аби то(т) которьш 
клАтвоу вьідаль а на пороукоу присАгноуль и на просбоу 
по(до)бноу аби да(л) разрєшєнїє тнмь свє(т)комь штоби 
правда не била оутїснєна (XV ст. БС 20); их милости на 
мою прозбу то вчинили и пєчати свои к сємоу моємоу листу 
приложили (Луцьк, 1494 А5 І, 102); 
прозбьі нє оставити (чиєї) (1) ие відхилити 

чийогось прохання, не відмовити кому в проханні: и Их 
Милост прозбьі моей нє оставили н пєчати свои приложили 
(Кобринь, 1454 А5 III, 10); 
заступництво (5): а коли ильА воєвода... пожадаєть оу 

иась какоє помочи на свои нєприАтєли, и мьі имЬємь ильи 
воеводє такоуюжь помочь дати, бєзхитрости, вьімєнАючо 
(кіс.— Прим. вид.)... цАрА (біс.— Прим, вид.) татарьско- 
го, занюжь цАрь (біс.— Прим, вид.) єсть волньїи, ко (!) оу 
цА(р)А помагати ему намь прозбою и посльї (Троки, 1442 

Сові. II, 719); а ми подлоуг прозбн кроль єго милости... и 
подлоуг просбьі митрополитов наших... єсмьі простили па¬ 
на Михайла логоОєта... от оусего нашєго певного сєрдца 
(Сучава, 1468 БО II, 305—306). 
ФОРМИ: род. одн. прозби 4 (1454 АЗ III, 10; 1467 СП 

№ 13; 1468 БО II, 305); просби 1 (1468 БО II, 305); знах. 
одн. прозбоу, прозбу 3 (1475 АЗ І, 72; 1492 АЗ III, 24; 
1494 А5 І, 102); просбоу 1 (XV ст. БС 20); ! проспоу 1 
(XV ст. БС 20); ор. одн. прозбою (1442 Соб/. II, 719; 1445 
Сові. II, 726). 

! ПРОЗВИЗВИСКА (ПРОЗВИСКА) див. *ПР03ВИСК0. 
*ПР03ВИСК0 с. (2) назва: тако мьі с паньї... оставили 

єсмьі бЬлєцко (!) при бЬлцЬ и такЬ цо (так.— Прим, вид.) 
жє межи тими границАми (так.— Прим, вид.) кторая про- 
звиска суть со оусЬмь (Львів, 1421 Р 94). 
ФОРМИ: наз. мн. прозвиска 1 (1421 Р 94);! прозвизвиска 

1 (1421 Р 94). 
Див. ще *ПР03ВИЩЄ. 
*ПРОЗВИЩ€ с. (3) О прозвищом, проу- 

звиїцемь (2) за прізвищем, за прізвиськом: А писаль 
привилье сє поповичь болєстрашицкии имєнємь дєячко- 
вичь василювь снь поповь кость проузвищємь сорочичь 
(Перемишль, 1366 Р 12); Се я Янь... продаль есми добро- 
волно... зємлью свою питомую... которуюжто землью ку- 
пиль есми бьіль у Бартоша прозвищом Козего Мистра... 
ксензьюМатЬю (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); по проз¬ 
ви щ о у (1) за прізвиськом, за прізвищем: Азь рабь 

бжїи... имєнємь стєфань по прозвищоу винць коупи(х) 

сь тєтраєу(г)ль за свод дшд (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: дав. одн. прозвищоу (1401 ЗКЄ); ор. одн. 

прозвищом І (1451 АкЮЗР II, 106); проузвищємь 1 (1366 
Р 12). 
Див. ще *ПРОЗВИСКО. 
*ПРОЗЬІВАЕМЬІИ дієприкм. (1) який зветься, званий: 

а едучи дорогою зь полмили на западь зимний на гости¬ 
нець Луцкий — полеский, а оттоль до дороги, которая 
идеть зь Жиди чин а до Крупой, прози ваемое Острозское 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3). 
ФОРМИ: пас. теп. род. одн. ж. прозиваемое (1322 

Архюзр ітУ 3). 
*ПРОИГРАТИ дієсл. док. (2) (що і без додатка) програ¬ 

ти: Снь котори(и) 6оудЬ(т) єщо нєо(т)дЬ(л)нь сь бра(т)єю 

вь очинє алюбо оца што коли проиграєть то имєєть бити 
лїчєно ему на єго д£(л)ници (XV ст. БС ЗО зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. проиграєть (XV ст. БС ЗО зв.); 

діеприсл. перед, програвши (XV ст. БС 27 зв.). 
Див. ще *НАИГРАТИ. 
*ПРОЙЗВОЛЄНЄ див. ПРОИЗВОЛЄНЇЄ. 
* ПРОИЗВОЛЄНИЄ див. ПРОИЗВОЛЄНЇЄ. 
ПРОИЗВОЛЄНЇЄ с. (107) (цсл. произволєниє) (ба¬ 

жання) воля (105): ми алєксандрь воєвода... чини(м) 
знаменито... понєжє блгопроизволи гсвоми блгьімь моимь 
произволєниємь и вь задшиє стопочившємь родитєлємь 

нашимь... и дадо(х) монастироу... оуспєнїоу стои бци... 
єдно село (Сучава, 1415 Сові. І, 116); ино ми видЬвшє и(х) 
доброє произволєниє, а мьі такожь дали пану михаилу 
тоє село вєрижанє (Сучава, 1453 Соб/. II, 472); а аз господ- 
ство мьі оу том вьстах и благопроизволих господство ми 
нашим благим произволєнїєм и чистим и світлим срьд- 
цєм (Гирлов, 1499 БО II, 154); 
однимь произволєнїємь (1) єдиною волею, 

одностайно: однимь произволєнїємь... обицоуємь и елю- 
боуємь... тоть истиннии голдь, прис'Ьги... наиясн'Ьишємоу 
паноу нашємоу, владиславови, королеви полекомоу... хо¬ 
вати (Львів, 1436 Сові. II, 701—720); 

(згода) дозвіл, воля (1): Тиж нє имамо ани хочем никото- 
рих зємль, алибо панствь... прАз воли и прАз особного 
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произволєня рєчєнного пана нашего королі..., кторьім коли 
обичаєм, отдалЬти (Сучава, 1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: наз. одн. произволєиїє (1462 ВИ І, 70; 1476 ВО 

I, 211, 217); род. одн. произволєня (1462 ВО II, 284); дав. 
одн. произволєнию (1453 Созі. II, 472); знах. одн. произ- 
волєнїє, произволєииє, пр<ои)зволєнїє 17 (1439 Созі. 
II, 35; 1442 Сові. II, 87; 1449 Созі. II, 379; 1452 Сові. II, 
410; 3453 Сові. II, 454; 1459 ВО І, 32; 1462 ВО І, 70; 1467 
ВО І, 121, 1470 ВО І, 155; 1476 ВО І, 217 і т. ін.); происво- 
лєнїє 1 (1458 ВО І, 20); произволєнїи 1 (1470 ВО І, 153); 
ор. одн. произволєниємь, произволєнїємь, произволєниємь, 
произволєнїємь, произволєнїє(м), произволєниє(м), про- 
изволєнїє(м), произволєниєм, произволєнїєм 81 (1415 Созі. 
1,116; 1429 Созі. 1,248; 1439 Со5*. II, 31; 1448£>/Я«Л» 
491; 1455 Созі. II, 525; 1462 ВО І, 70; 1471 ВО І, 158; 1482 
ВИ І, 263; 1491 ВО І, 473; 1499 ВО II, 154 і т. ін.); произ- 
волбнмє(м) 1 (1444 0/к«Л» 481); і поизволбньємь і (1448 
Созі. її, 733). 
Див. ще *ДОЗВОЛЄНЄ, ИЗВОЛЄНЇЄ 2, *ПРИВОЛ'Ь- 

НЬЄ, * ПРИЗВОЛЄНЬЄ. 
Пор. *ПРОИЗВОЛИТИ. 
*ПР0ИЗВ0ЛИТИ дієсл. док. (16) (цсл. произволити) 

І. (без додатка) (виявити бажання) зболити (14): мьі алєк- 
сандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє єсми произво- 
лили нашимь добрьшь произволєниємь и оучинили єсми 
задши (!) св'Ьтопочивши(х) прєдковь наши(х) (б. м. н, 
1422 ОІД їі§. № 35); Сє азь... Игнатие... вєликьі вистияр- 
ник... Стєфана воєводи... произволих нашим благимь 
произволєниємь и чистими и світлим срьдцємь... и дали 

єсми а кадилницоу от І соми срєбра и позлащєна (Путна, 
3476 ВО І, 216—217). 

2. (зробити що) дозволити (1): Мьі кнзь михаило олєк- 
сан(д)ровичь произволи (!) єсмо боАриноу нашємоу... коу- 
пити дворєць ивашка гри(д)ковича (Копиль, 1456—1481 Р 
164). 

3. (чого) (ззапереченням) захотіти, забажати (1): А єстли 
бьі господарю кроль єго милость того соимоу на тоть день 
по свАтомь Юрїи оу тьіждєнь не произволил... тогдьі єго 
милость имаєть господар А Стєфана воєводо у своими посльї 
або листи своими обьіслати (під Хотином, 1467 ВО її, 
297—298). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. одн. произволих (1476 ВО І, 216); 

З ос. одн. произволи (1434 0/Я«Л» 464; ДГСММ; 1443 
ДГСПМН; Созі. II, 126, 128; ПГСММ; 1444 Созі. II, 207; 
1447 Созі. II, 281; 1449 Созі. II, 377; 1466 ВО І, 105); перф. 
З ос. одн. с. произволило 1 (1439 Сой/. II, 31); произволило 
є(ст) 1 (1441 0/і?«Л» 477); І ос. мн. єсми произволили 1 
(1422 ОІР їі£. № 35); Іпроизволи єсмо 1 (1456—1481 Р 
164); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. єстли би... произволил 
(1467 ВО її, 298). 
Див. ще*ЗБОЛИТИ, ‘ИЗВОЛИТИ, *ПОВОЛИТИ, *ПО- 

ЗВОЛИТИ, *ПОЗВОЛЯТИ, *ПРИВОЛИТИ, * ПРИЗВО¬ 
ЛИТИ, *ПРИЗВОЛАТИ. 

*ПРОИСВОЛЄНЇЄ див. ПРОИЗВОЛЄНЇЄ. 
ПРОИТИ дієсл. док. (4) 1, (до чого) прийти, прибути 

(1): тако(ж) и мьі имає(м) чинити нєпрїателє(м) кролє(в)- 
сш(м) и и(х) або тьі(м) злодїє(м), кторн(м) до нашє(г) 
зємли пройду(т) (Сучава, 1457 Созі. II, 810). 

2. (через що) перейти, перебратися, перетнути (що) (1): 
А пак коли оусхочєт наиясніишїи Владислав, крал оугрь- 
скїи и чьскїи... и прєрєчєнїи братїя єго милости и оучинАт 
воиска и... поидоут... на тоурєцкого ч'Ьсар'Ь и на єго зєм¬ 
ли, и тогдц наиясніишїи Владислав... имал бьі пройти 
чєрєс Басарабскоую землю (Гирлов, 1499 ВО II, 423).* 

3. (крізь що) (пробити наскрізь) пройти (через що), про¬ 
низати (що) (1): а нєприАтєль вашєи мл(с)ти и намь то бьі 
оусльшіаль ємоу бьі напали тАшко оскоминьї и острьш 
гвоз(д)ь прошєль бьі сквозє єго ср(д)цє (б. м. н., 1484— 
1486 ГСПТЗ). 

4. (про русло річки) простягнутися (1): а о(т)толі по 
турью поколе турья прошла (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: інф. пройти (1499 ВО II, 423); перф. З ос. 

одн. ж. прошла (1366 Р 14); майб. З ос. мн. проиду(т) 
(1457 Созі. II, 810); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. прошєль бм 
(1484—1486 ГСПТЗ). 
Див. ще ИТИ, ПРЇИТИ 1. 
*ПРОИХАТИ див. * ПРОЇХАТИ. 
ІПРОКЛАТЬ (ПРОКЛАГЬ) див. *ПРОКЛАТИ. 
*ПРОКЛЄТИ див. *ПРОКЛАТИ. 
*ПРОКЛЄТЬІИ див. *ПРОКЛАТЬІИ. 
“ПРОКЛ'ГГИ див. *ПРОКЛАТИ. 
^ПРОКЛ'ЬТЬІИ див. *ПРОКЛАТЬІИ. 
*ПРОКЛЯТИ див. *ПРОКЛАТИ. 
* ПРО К ЛАТИ дієсл. док. (66) проклясти: Ащє ли хто... 

сия предания отческая и повеления княжения нашего 
переступить дерзнеть... да казнится и оть Бога проклять 
будеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/УІ, 3); а кто имє(т) пору¬ 

шити таковьїи штобьі бьіль яроклАть о(т) га ба (Сучава, 
1409 ОІД«А» 437); па(к) кто сЬ покоуси(т) пороушити того 
вьшієписаннаго нашєго даанїА... таковїи да єсть проклА(т) 

о(т) га ба (Ясси, 1500 Созі. 3. 231). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. пас. З ос. одн. ч. штобьі биль про¬ 

клять, проклять (1407 Созі. І, 57; 1408 Созі. І, 61; 1409 
0//?«А» 437; 1411 Созі. І, 95; Мік. АІЬ.)\ нак. сп. пас. 
З ос. одн. ч. да єст, е(ст) проклять, проклять, проклять, 
проклять, проклят, прокліт, прокля(т), проклі(т) 37 
(1415 Созі. І, 116; 1431 Соз/. І, 325; 1435 0/Я«А» 465; 
1448 Соя*. II, 300; 1453 Соя/. II, 446; 1479 ВО І, 222; 1486 
ОС 144; 1488 ВО І, 343; 1492 ВО І, 511; 1499 ВО II, 163 
і т. ін.); да єсть проклять, проклять 4 (1403 ДГАА\ РЗ 
338; 1435 Соя*. II, 679; 1489 В£> І, 378); да є(ст) проклєть, 
проклє(т) 2 (1400 ОІР«А» 433; 1444 Созі. II, 208); да єсть 
прокля(т) І (1500 С05/. 5. 231); да єсть проклєть 1 (1400 
Созі. І, 37); да є(ст) ! прокла(т) 1 (1401 ЗКЄ); да є 
про кліть 1 (бл. 1400 Созі. І, 27); да єсть ! проклє 1 
(!460Л/Я«А» 515); да єсть ! прокрять 1 (1448 Созі. II, 306); 
да блдєть (бьдєть) проклять, прокльть,прокл*(т) 4 (1435— 
1436 Со5^. І, 495; 1438 £>//М» 472; 1439 Созі. II, 32; 1454 
Созі. II, 502); да боудєт, боудє(т) проклять, проклять, 
проклят, прокля(т) 4 (1422 ОІР № 35; 1429 ОЇР«А» 455; 
1455 Созі. II, 531; 1499 ВО II, 149); да боудєть проклять 2 
(1435 Соз/ II, 689); да ! боудоу(т) прокліть 1 (1435 Созі. II 
60); да... проклять будеть 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

*ПРОКЛАТЬІИ прикм. (36) проклятий: таковьїи да єсть 
подобєнь іоудь прЬдатєлю и проклАтому ариоу (Сучава, 
1403 ДГАА); А кто имь пороушит и разорит, того да по- 
биєть богь здє тєлом... и да єст подобєнь ИюдЬ прєдатєлю 
и проклЬтомоуАрию (Сучава, 1466 ВО І, 106); па(к) кто 
с'Ь покоуси(т) пороушити... нашєго даанїА и потвьрж(д)є- 

нїА, таковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба... и да єсть подобнь 
іоудЬ и прокл^томоу арїи (Ясси, 1500 Созі. 3. 231). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. проклятомоу, проклітомоу 33 

(1403 ДГАА\ 1411 Созі. І, 95; 1415 Сох/. І, ! 17; 1435 Со5/. 
II, 682; 1439 Соя/. II, 32; 1453 Соя/. II, 466; 1466 ВО І, 106; 
1479 ВО І, 222; 1488 ВО І, 349; 1500 Созі. 3. 231 і т. ін.); 
проклєтомоу 2 (1458 ВО І, 9; 1460 ОІР«Ау> 515); ор. одн. ч* 
їпроклятом (1499 ВО ТІ, 155). 
ПРОКОП див. ПРОКОПЬ. 
ПРОКОПИНСКИЙ прикм. (1) А при томь... бьіли: 

шіебань Володимерский князь Станиславь, а духовникь 
владьїки Володимерского пупь Прокопинский (Володи¬ 
мир, 1471 АрхЮЗР МП, 628). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Прокопинский (1471 АрхЮЗР 8/111, 

628). 
ПРОКОПИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві)’. гЬмь мьі ... дали єсмьі єму... села на рєвтЬ, на имА 
прокопинци... и мачковци (Васлуй, 1436 Созі. І, 459). 
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•ПРОКОПОВ - 260 — ПРОМЕНЯТИ 

ФОРМИ: наз. проколинци (1436 С05/. І, 459). 
*ПРОКОПОВ прикм. (1)0 Проколов сад (1) 

(назвасаду у Молдавському князівстві): А хотартой трєтои... 
части от Бьєщещи... почєнши от берег Молдаві... на дроу- 
гїи столпь, та чєрєс... ровниноу прости оу Проколов сад 
на столпь (Сучава, 1499 ІЮ II, 136). 
ФОРМИ: знак, одн. ч. Проколов (1499 ВО II, 136). 
Пор. ПРОКОПЬ. 
ПРОКОП Ь, ПРОКОПЬ, ПРОКОП ч. (6) (особова назва, 

цсл. Прокопии, гр. Проколюй) Прокіп: А свідци на то... 
рогозка прокопь семєнко карабчієвьскии (Смотрич, 1375 
Р 20); а прї томь бьіли свідци... па(н) ивашко бориньскии 
па(н) прокопь нАнєви(ч) (Зудечів, 1421 Р 96); а на то свід- 
ковє... пан прокоп, пан коунці (Сучава, 1456 Созі. II, 
791). 
ФОРМИ: наз. одн. прокопь, прокопь, прокоп, проко(п) 

<1375 Р 20; 1413 Р 84; 1421 Р 96; 1436 Собі, і, 459; XV ст. 
ОБРН 151; 1456 Собі. II, 791). 

*ПРОКОПЬЄВИЧЬ див. ПРОКОФЬЄВИЧЬ. 
ПРОКОПЬ див. ПРОКОПЬ. 
ПРОКОП'ЬНЄ див. ПРОКОПАНИ. 
♦ПРОКОП'ЬНИ див. ПРОКОПАНИ. 
ПРОКОПАНИ, ПРОКОП'ЬНЄ мн. (3) (назва села у 

Молдавському князівстві); тАмь мьі видавше его правою и 
вірною службоу до на(с)... дали єсми ему... села на имі 
прокопАни на рєвтА... и иа сочаві великосилди (Сучава, 
1445 0/7?«А» 483); тАм (зіс.— Прим, вид.) мьі видівше 
е(г) правою и вірною службою до на(с)... дали єсми ему... 
села, на имі двопьєго на сєрєті ... и на рєвті прокопіни 
(Сучава, 1455 Собі. II, 540). 
ФОРМИ: наз. прокопмни 1 (1445 0/Я«А»483); прокопінє 

1 (1453 Собі. II, 472); знак, прокопіни (1455 Собі. II, 540). 
ПРОКОФЬЄВИЧЬ ч. (3) (особова назва): волєнь єсть 

пань пашько прокофьєвичь во всємь оу томь иміньи... про¬ 

дати и промєнити... И по дши на црквь дати (Луцьк, 1451 
Р 156). 
ФОРМИ: наз. одн. прокофьєвичь (1451 Р 156); род. одн. 

прокофьєвича (1451 Р 156); дав. одн. прокопьєвичю (1451 
Р 156). 

ЇПРОКРАТЬ (ПРОКЛАТЬ) див. *ПРОКЛАТИ. 
*ПРОЛОГЬ ч. (1) (цсл. прологь) (церковна книга, яка 

містила житія святих, повчання і т. ін., розміщені за 
днями року) пролог: се азь сомирєньш єп(с)пь олк(с)іи... 

застали есмо оу стго спса на красно(м)... єваньгєльє кова- 
ное ап(с)ль половина прилога (!) осмогла(с)ни(к) вє(с) 
оуста(в) (б. м. н., бл. 1429 Р 114). 
ФОРМИ: род. одн. ! прилога (бл. 1429 Р 114). 
ПРОМЄЖИ, ПРОМЄЖЬІ, ПРОМЄЖ прийм. (24) І. 

(з род.) (9) 1. (виражає об'єктні відношення) (6) а) (вказує 
на осіб, між якими встановлюються певні взаємини) між 
(ким) (5): мьі кн(А>зь Василей, кн(А>зь Семен, кн<А)зь 
Солтан Василєвичи... ділили есмо отчину свою промєж 
себе перед паном Михайлом Монт(о>втовичом старостою 
луцким (Луцьк, 1463 АЗ І, 54); и потомь есмо не даючи 
сА оу право пристоупили есмо с обоу сторонь оу єднаньє 
промєжи старшихь приАтєлєй нашихь (Вільна, 1482 А$ 
І, 79); у їігапусіи у гпеги загну іезгпо ргогпегу зеЬе роіо- 
гуіу у корсу газураіу (Тришин, 1500 ДПЖИ); 

б) (вказує на осіб, яких стосується дія) між, межи (ким), 
серед (кого) (1): И мьі, промєжи нихь всихь тьіхь речей 
вьіслухавшьі и сь паньї радою нашею то помисливши, ижь 
то ест(ь) речь неслушная (Вільна, 1495 РИБ 620). 

2. (виражає просторові відношення, вказує на кілька 
об'єктів, між якими щось знаходиться або відбувається 
дія) між, межи (чим) (3): А па(н) птрь влодковичь... ста¬ 
роста галицкии свідчю и познава(м)ь... ажє миха(л) 
грабовєцкии а па(н) птрашь пиликовичь просили кролА 
о границю промєжи грабовцА а тисмАнча(н)ь (Галич, 
1404 Р 67—68); а РуденскаА маєт оу подворА своєго воро¬ 

та поставити на влицу (!) што з веком оулица промєж по- 
дворєй положена (Луцьк, 1494 А5 І, 102). 

II. (з ор.) (15) (виражає об'єктні відношення) а) (вказує 
на кілька осіб, між якими встановлюються певні взаємини) 
між, межи (ким) (14): на том сонмі оуси річи, о которьш 
сі не могли изгодити промєж собою... имають бити соужє- 
ньі (під Хотином, 1467 ВО II, 297); коли сюю правьдоу 
сАкь промєжи собою вчинимь потомь оть сєго часоу межи 
тебе и нами лєшее (!) доброти иного дела не будеть (б. м. н., 
1484 ЯМ); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... (иж 
изєднали сА есмо и помирили сА есмо) и оузіли есмо про¬ 
мєжи собою и промєжи на(шими дітми мир вічньїи с прїя- 
тєлєм нашим), сь нашим добрим (вєлєможним) Алєк- 
сандром (Сучава, 1499 ВО II, 442); 

б) (вказує на об'єкти, яких стосується дія) між, межи 
(чим) (1): тогдьі кроль господарь посла(л)ь мне а бьіхь 
межи ними розьіха(л) и оуграничиль промєжи тими сєльї 
Ако же на верху вьіписаньї (Галич, 1404 Р 68). 
Див. ще МЄЖДОУ, МЄЖИ, МЄЖОУ, ПОМ0ЖЄ, ПРО¬ 

МЄЖУ. 
ПРОМЄЖУ прийм. (1) (з род.) (виражає об'єктні від¬ 

ношення, вказує на осіб, між якими відбувається дія) 
між, межи (ким): и та(м) казали є(с)мо на тоє діло вьієха- 
ти... и конець томоу промєжу ни(х) вчинити (Вільна, 1495 
ВМЗД). 
Лив. ше МЄЖЛОУ. МЄЖИ. МЄЖОУ. ПОМЄЖЄ. ПРО¬ 

МЄЖИ. 
ПРОМЄЖЬІ див. ПРОМЄЖИ. 
ПРОМЄНИТИ. ПРОМЇНЇТЇ дієсл. док. (13) 1. (що, що 

кому, що з ким) замінятися, помінятися (чим з ким) (12): 
волни во вьсехь тьіхь именьяхь кому отдати, и продати, и 
промєнити панМукосіевичь и его близкии по немь будучий 
(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); волни во всихь тьіхь 
иміньяхь кому о(т)дати и продати и промєнити пань андріи 
волотовичь и его бьлижняи (Київ, 1433 Р 119); мьі илїа 
воєво(д)... чинимь знаменито... ожє тоти истинньш снвє 
станижиньї... проминили своє село... боучоуміни сь на- 
ши(м) боліриномь... костею логоОєтомь (Сучава, 1442 
Собі. II, 87); Волна кн(А)г(и)нА тот домь и землю отДати, 
и продати, и промєнити (Луцьк, 1490 АЗ І, 92). 

2. (що) перевезти, переправити (1): а тако(ж) варе що за 
ку(п)ци и боу(д) о(т) колі прїиду(т) та иму(т) складати 
свои товарь оу бакові а они с ни(х) да возмоу(т) вєликоє 
мито о(т) гривни а товарь що проминє(т) а они да бєру(т) 
о(т) воза ка(к) право (Сучава, 1460 ОІД&А» 515). 
ФОРМИ: інф. промєнити, промєнити 7 (1430 АрхЮЗР 

8/IV, 8; 1433 Р 119; 1437 АЗ ї, 34; 1438 Р 138; 1446 АЗ І, 
43; 1451 Р 156; 1490 АЗ І, 92); промїнїтї 1 (1445 Р 151); 
перф. 1 ос. одн. ч. промєнїл, промєни(л) єсми (1466 АЗ І, 
60; 1467 СП №13; 1490 Пам.); З ос. мн. проминили (1442 
Собі. II, 87); майб. З ос. одн. проминє(т) (1460 ОІЯ «А» 
515). 
Див. ще ЗАМІНИТИ, * ЗАМІНИТИ СА, *М'ЙНИТИ1, 

*М'ЬНЯТИ, *М'ЬНЯТИСЯ, *ОТМ'ЬНИТИ, ПРОМЕНЯТИ. 
ПРОМЕНЯТИ, ПРОМІНЯТИ дієсл. док. (11) (що з ким, 

що кому і без додатка) проміняти, замінятися, помінятися 
(чим з ким): вольни во всємь томь иміньи кому отдати и 
продати и проміняти пань Петрь_и его ближніе (Луцьк, 
1445 АкЮЗР І, 18); тім (5Іс.— Прим, вид.) мьі видів- 
ше є(г) правою и вірною службою до на(с)... дали єсми 
ему села, на имі бєцєщи... и щєфанєщи, що проминіли 
сь бєцєю (Сучава, 1455 Собі. II, 549); а оу том оу тот же 
час прїидоша прАд нами... попь Гєрондїє... и сь вьсіми 
яже о христі братїАми... и проминіли сь господство мьі... 
одно селище на имі Поліна (Сучава, 1490 ВО І, 436). 
ФОРМИ: інф. променяти 2 (1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 

13; 1447 АрхЮЗР 8/IV, II); проміняти 2 (1445 АкЮЗР 
І, 18; 1446 АкЮЗР І, 18); перф. З ос. одн. ж. проминала 
(1481 ВО І, 248, 249); 3 ос. мн. проминіли (1455 Собі. II, 
549; 1488 ВО І, 325, 347; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ). 
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Див. ще ЗАМІНИТИ, *ЗАМЕНИТИ СА, *МЕНИТИ \ 
*МЕНЯТИ, *МЕНЯТИ СЯ, *ОТМЕНИТИ, ПРОМЄНИ- 
ТИ 1. 

*ПРОМИНИТИ див. ПРОМЄНИТИ. 
•ПРОМИНУТИ дієсл. док. (3) (про нас) минути, проми¬ 

нути, пройти (3): рЬчи которьш жь в часу бьівають аж бьі 
не проминульї сь проминучими часьі подобно єсть им'Ьльї 
ли бьі приити кь будущои знаємости аж бьі в'Ьчностью ли¬ 
стові бьіли потвєржєньї (Снятин, 1424 Р 99); Коли бьі 
сА то дЬяло около свАта нарож-Ьнья бо(ж)єго оужє про- 
миноулого тогдьі коли єсмо очивистє с вами оу кнАзьствгЬ 
вєлико(м) бьіли ижбьіхо(м) длА того о(т)сюль певний 
паньї ради кролє(в)ства к на(м) до литвьі призвали били 
коу вьіслоуханью обьічаєвь (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 

(пройти безслідно) проминути (1): р'Ьчи которьш жь в 
часу бьівають аж би не проминульї сь проминучими часьі 
подобно єсть им-Ьли ли бьі приити кь будущои знаємости аж 
бьі в'Ьчностью листовії били потвєржєньї (Снятин, 1424 Р 
99). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. аж би нє проминули 

(1424 Р 99); дієприкм. акт. теп. ор. мн. проминучими 
(1424 Р 99); мин. род. одн. с. проминоулого (1447—1492 
ЛКБВ); род. мн. проминоули(х) (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *МИНУТИ. 
* ПРОМИНЕ НЇЄ с. (3) угода про обмін, заміна: А по 

нашим живогЬ, кто боудєт господарю нашеи зємли молдав- 
скои... тот щоби нє пороушил нашєго даанїє... заноужє 
єсми юи дали и потврьдили тоє ей правоє проминете, за 
що она проминала сь господство ми за своє... отниноу (Су- 
чава, 1481 ВВ І, 249); Ино мьі вид'Ьвшє их доброю воли и 
токмєж и промин'Ьнїє, а мьі такождєрє и от нас єсми дали... 
паноу Доум'Ь... тоє... половина село (Сучава, 1488 ВВ І, 
325). 
ФОРМИ: знах. одн. проминьнїє (1481 ВИ І, 249; 1483 

Созі. Б. ЗО; 1488 ВИ І, 325). 
Див. ще *МЕНА, *ОТМЕНА. 
Пор. ПРОМЄНИТИ, ПРОМЕНЯТИ. 
•ПРОМИНАТИ див. ПРОМЕНЯТИ. 
•ПРОМИСЛЬ див. *ПРОМЬІСЛЬ. 
ПРОМЇНЇТЇ див. ПРОМЄНИТИ. 
! ПРОМУЧЄНИ (ПРИМУЧЄНИ) (1): ми алєксандрь 

воєвода... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали своєю доброю 
волею а ники(м) промучени (!) сєрє(т) мисто... кнАгини 
ри(м)гаил'Ь (б. м. н., !421 Созі. І, 141 —142). 
Див. *ПРИМУЧЄНЬ. 

ПРОМЧЕЯКОВИЧ ч. (1) (особова назва): а при томбьіл,. 
пан Игнат Промч-Ьйкович (Острог, 1463 АЗ І, 56). 
ФОРМИ: наз. одн. Промчь йкович (1463 АЗ !, 56). 
ПРОМЬСЛЬ ч. (1) піклування, опіка: а и'Ьщє што бьіло 

межи нась какь здавна гостємь путь чисть и вашими и 
нашими торговцемь б'Ьзь прийме без пакости всАкому 

члвку и чорньїмь людємь промьсль (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170—171), 
ФОРМИ: наз. одн. промьсль (1392—1393 РФВ 171). 
*ПРОМЬІСЛИТИ дієсл. док. (1) (цсл. промьіслити) (у 

чому) розміркувати, розважити (над чим, що): И тиж пак 
оутом промьіслили єсмо та смо пожаловали... оуси оубогїи 
людї от наш трьг от Брьлад, та смо потврьдили им старій 
закон (Бирлад, 1495 ВВ !!, 64). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. промислили єсмо (1495 ВВ II, 

64). 
Див. ще МЬІСЛИТИ 1, *ПОМЬІСЛИТИ, *РАЗМЬІСЛИ- 

ТИ, *РОЗМЬІСЛИТИ. 
*ПРОМЬІСЛТ> ч. (5) (цсл. промисле) помисел, намір: 

мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє блгопроизво- 
ли г(с)во ми наши(м) блги(м)... и св'Ьтльі(м) ср(д)цємь и 
добри(м) промьісло(м) (Побрата, 1448 ДГПР); А та- 
<ко> оу тот же час, пр'Ь(д) нами... пан Юга (вист)ЇАрник 

оумисли своим добрим промислом... и оучинил за своє 
з(дравї)є... (и дал сїє вишє>рєчєнноє село... монастирю 
нашємоу от Поутнои (Сучава, 1478 Вй І, 219). 
ФОРМИ: ор. одн. промислом, промисло(м) 3 (1458 

Вір«А» 513; 1472 ВВ І, 170; 1478 ВВ І, 219); промисло(м) 
2 (1448 ДГПР; 1458 ПГСММЦ). 
Див. ще*МЬІСЛЬ, *ПОМЬІСЛЬ, ОУМЬІСЛЬ, *ОУМЬІШ- 

ЛЕНЬЄ. 
ПРОМЬІТА ж. (16) мито із штрафом, штраф за несплату 

мита, який накладався на купців за об’їзд митниці: а вь 
мито би еси нашо и вь промиту не у ступа лея, нехай мьіто и 
промиту нашу ведають они, митники наши (Краків, 1487 
РИБ 226); А которьш бьі сА купєц промитил, то промита 
нам с ним напол, подлугь давного обьічая (Вільна, 1498 
АЛРГ 82). 
ФОРМИ: наз. одн. промита (1498 АЛРГ 82, 83); род. 

одн. промити (1497—1498 АЛРГ 80); знах. одн. промитоу, 
промиту (1487 АМЛ; РИБ 226; 1488 РИБ 222; 1489 
АМВ; 1498 АЛРГ 82); знах. мн. промити (1498 АЛРГ 83). 
Див. ще *ПРОМЬІТО. 
*ПРОМЬІТИТИ дієсл. док. (1) (кого) накласти штраф 

за ухиляння від сплати мита: Здє нам жалоуєт слоуга наш 
Михалко, ажє єстє его промьітили без виноу, та єстє ємоу 
оузАли д злат(и) оугрьскїи (Сучава, 1480—1484 ВВ II, 
369). 
ФОРМИ: перф. 2 ос. мн. єстє промитили (1480—1484 ВВ 

II, 369). 
*ПРОМЬІТИТИ СА дієсл. док. (2) ухилитися від спла¬ 

ти мита: А которьш бьі сА купец промьітил, то промита 
нам с ним напол, подлугь давного обьічая (Вільна, 1498 
АЛРГ 82). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би са... промитил 

(1498 АЛРГ 82, 83). 
*ПРОМЬІТО с. (1) мито із штрафом, штраф за несплату 

мита, який накладався на купців’за об’їзд митниці: а у 
Волож'Ь мито и промито брать по старому, якь било при 
великомь княз'Ь ВитольтЬ (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: знах. одн. промито (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
Див. ще ПРОМЬІТА. 
•ПРОМЕНЄННЬІИ прикм. (1) вищеназваний, вищезга¬ 

даний: А далєи слюбоуєм, иж вьсЬ посполито и особ листи 
и записи... речених прєдков наших воєвод молдавских... 
которим сЬ пром^ноунномоу (!) Владславоу кролю пол- 
скомоу... записал сЬ и обвєзал сЬ, под чєстию и в'Ьрою 
нашєю... с полностию здержим и заховамо (Сучава, 1462 
ВВ II, 285). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. ! промьноунномоу (1462 ВВ II, 

285). 
Див. ше *ВЄРХУИМЄНОВАНЬІИ. *ВЄРХУМЄНОВА- 

НЬІИ, *ВЄРХЬМЄНЄНЬІИ, *ВЄРЬХУПОМЄНЄНЬІИ, 
*ПРВИМЕНЄННЬІИ, *ПРЕМАНЄНЬІИ. 

! ПРОМЕНОУННОМОУ (ПРОМ^НЄННОМОУ) див. 
*ПРОМЕНЄННЬІИ. 
ПРОМІНЯТИ див. ПРОМЕНЯТИ. 
♦ПРОМЕШКАТИ дієсл. док. (1) (стч/'рготевкаіі, стп. 

рГ2етіез2кас) (якийсь час) прожити, промешкати: а про'Ь- 
деть, а пром-Ьшкаеть большь чотирь недьль хотя одинь 
день, ино за ся 'Ьдучи, такожь по два гроши (Степань, 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. промьшкаеть (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
Див. ще МЄШКАТИ, ПОМЄШКАТИ. 
ПРОНКО ч. (І) (особова назва): А при том моемь запис- 

номь листу бьіл: от<є)ць нашь Дамїань вл<а>д(ьі)ка во- 
лодимирскїй... а боАрє наши: Соугакь Б'Ьликовичь... 
Пронко, а Мрочко (Добучини, 1487 А5 І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Пронко (1487 АЗ І, 239). 
* ПРОНОЗИНЬ ч. (І) (особова назва): Биль намь чоломь 

окол(ь>ничьій Смоленьскій... и просиль вь нась... села, 
на имя Давидкова Сковородина и братаничовь его... и 
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брата его Митька а Тишкова Поповича а Самотьшна а 
Пронозшшх'ь и ихь товарьішовь, што вь тьіхь сел<ь)цахь 
седять (Вільна, 1499 РИВ 776). 
ФОРМИ: род. мн. Пронозиньїхь (1499 РИБ 776). 

■ *ПРООРАТИ дієсл. док. (1) (ідо) зорати, виорати: а в 
поли кдє собі проорють нивьі то ихь имієть прислушати 
(Смотрич, 1375 Р 20). 
ФОРМИ: май б. З ос. мн. проорють (1375 Р 20). 
Дав. ще ИЗОРАТЬ, *ОРАТИ, * ПООРАТИ. 
*ПРОПАСНИКИ мн. (1) (назва місцевості у Галицькій 

землі): и дорадивши сА єсмь тьі(х) старцо(в)... оучини(л) 
есмь вічную границю и закопали по пєрєхрєстньш путь... 
а о(т)толі до пропасни(к) до ріки нєврьі (б. м. н., 1419 Р 
90-91). 
ФОРМИ: род. пропасни(к) (1419 Р 91). 
*ПРОПАСТИЩА мн, (2) (назва урочища у Волинській 

землі): а оттол жолобомь до Пропастиіць, а от Пропас- 
тищь до Демидова рову,— тоть обрубь землица Лопавь- 
шская (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/III, 3). 
ФОРМИ: род. Пропастиіць (1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
*ПРОПАХАНЬІИ прикм. (1) зораний, виораний: едучи 

от Бовбол к Блаженику, к лесу приехавши, по левои руце 
подле самой дороги тот дуб стоит, и оттоль через гребли 
конець пропаханьїх нив (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/1V, 119). 
ФОРМИ: род. мн. пропаханих (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
*пропашь ж. (2) (орне поле) пашня: а што Блаже- 

ницкии пропаши и сеножати, то есми казал Блаженича- 
номь робити (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 119). 
ФОРМИ: наз. мн. пропаши (1498 АрхЮЗР 8/IV, 119). 
Див. ще ПАШНА 1. 
*ПРОПУСКАТИ дієсл. недок. (3) (кого) (дозволяти про¬ 

ходити або проїжджати) пропускати: которьіхь онь по¬ 
слові своихь пошлеть до великого князя Йвана Васильє- 
вича, штобьі есте тьіхь его послові» изь ихь слугами добро- 
вольне пропускали по нашому господарьству, по великому 
князівству литовьскому (Вільна, 1498 ВО II, 412), 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 2 ос. мн. штоби єете... пропускали 

2 (1498 ВИ II, 412); аби... єстє... пропускали 1 (1498 ВО 
її, 412). 
Див. ще ПРОПУСТИТИ і, ПРОПУЩАТИ. 
ПРОПУСТИТИ дієсл. док. (5) 1. (кого через що) (дозво¬ 

лити пройти або проїхати) пропустити (4): Прошоу твою 
милость... о томі» бьі король его милость росмотривши, 
штобьі пропоустиль мои посльї чєрєзь свою землю до кнАзА 
московьского (б. м. н., 1481 ВО II, 365); и ваша бьі милость 
сихі послові»... пропустили мирі»но чєрєзі» вашєй милости 
земли (б. м. н., 1499 ВО II, 449). 

2. (кого проти кому) послати, відправити (кого проти 
кого) (1): а кролі» его мл(с)ти имаєгь на(с) обронити и посі¬ 
ле на(с) стати противі» каждого нашего нєпрїАтєлА... а ни 
жолнирєві» с короньї кролєвства противко намі»... не про¬ 
пустити (Бирлад, 1439 Сові. II, 714). 
ФОРМИ: інф. пропустити (1439 Сові. II, 714; 1498 ВО II, 

412); майб. 2 ос. одн. пропоустишь (1481 ВО II, 365); баж.- 
ум. сп. З ос. одн. ч. штоби пропоустиль (1481 ВО II, 365); 
3 ос. мн. бьі... пропустили (1499 ВО II, 449). 
Див. ще ^ПРОПУСКАТИ, ПРОПУЩАТИ. 
ПРОПУЩАТИ дієсл. недок. (1) (кого) (дозволяти про¬ 

ходити або проїжджати) пропускати: про то самі» того 
браті» нашь, и посмотри за которую бьіхмо приязнь ихь 
міли посльї К1» нимь и оті» нихь черезі» нашу землю пропу- 
щати, коли ся кі» намь оті» нихь такїе шкодьі діють (б. м. 
н., 1496 ОКИ В). 
ФОРМИ: інф. пропущати (1496 ОКИ В). 
Див. ще * ПРОПУСКАТИ, ПРОПУСТИТИ. 
*ПРОРЄЧЄННЇИ див. *ПРОРЄЧЄНЬ1И. 
*ПРОРЄЧЄННЬ1И див. *ПРОРЄЧЄНЬІИ. 
*ПРОРЄЧЄНЬ1И прикм. (7) вищезгаданий, вищезазна¬ 

чений: а симь нашимь листомь потвєржАємь... обічАю- 

чи... то наше голдованїе и присАгьі прорєчєньїє... кріпко 
и бєз_ порушення держАти и полнити (Дольний Торг, 
1411 Сові. II, 638); а дасть ли ми коро(л) его млсть и потвєр- 
дє(т) (так.— Прим, вид.) дєржАниє прорєчєньїхь гродовь 
и зімль до моєго живота и Азь нелюбую... ижь не оставлю 
на тьіхь городіхь иного воєво(д) а ни бурькрабь... толико 
того которми жь бьі присАгль вірє(н) бьіти королеви его 
млсть (Кременець, 1434 Р 131); Але колиж... крол полс- 
кьіи... коу наслідованю... наших прєдков оупоминал и 
приводил, дилі которои річи мьі, хотАчи его освіцєности 
и сеАтои короуні оу прорєчєнноую и с пилности вірьі 
нашои оупевнити, визнавамьі тьім то листом на его осві¬ 
цєности и свАтои его Короуні проречєннои, прАз обвє- 
занні присАгьі нашои... бьіти повинни (Сучава. 1462 ВО 
II, 284).‘ 
ФОРМИ: дав. одн. ж. прорєчєнои 1 (1411 Сові. II, 637); 

проречєннои 1 (1462 ВО II, 284); знах. одн. ж. прорєчєн¬ 
ноую (1462 ВО II, 284); наз. мн. ч. прорєчєннїи (1462 ВО 
II, 283); род. мн. прорєчєнихь (1434 Р 130, 131); знах. мн. 
ж. прорєчєниє (1411 Сові. II, 638). 
Див. ше ВЬІШЄРЄЧЄННЇИ, *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬІИ, 

* Н АПРЄДЬРЄЧЄН ЬІИ, * ПЄРВОРЄЧЄН Ь1И, * ПЄРЄДЬ- 
РЄЧЄНЬІИ, ПРЄДРЄЧЄНЇИ, *ПРЄЖЄРЄЧЄНЬ1И, ПРЄ- 
РЄЧЄНЬІИ. 

* ПРОРОБИТИ дієсл. док. (1) (що) розчистити лісові 
угіддя для обробітку землі, оранки: а што проробили нови¬ 
ни по рачвамь и под волнинь (!), тьімь бьі дали покой 
(Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 21). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. проробили (1475 —1480 АрхЮЗР 

8/IV, 21). 
*ПРОРОБТ>КА : ж. (1) розчищення лісових угідь для 

обробітку землі, оранки: мьі его знєти казали, в проробь- 
ки не оустоуповат и присАгнут казали... абьі за рекоу 
Зельвоу не переходила (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. мн. проробьки (і478 АЗ III, 17). 
ПРОРОК ч. (4) (за релігійним вченням — провісник і 

тлумач волі бога) пророк: борись, глібі, елисіи пророк 
(Краків, XIV—XV сі. ОБРН 112); и боуди ємоу клАтва 

о(т) ба оца... и о(т) всі(х) сти(х) ангєль и о(т) пр(о)р(о)кь 
и ап(с)ль (Київ, 1446 Р 154); А пак кто сі перекоусит 
(раздроу)шити нашего даанїА... тот да ест проклАт от 

господа бога... и от КД поопок божїнх (Сучава, 1488 ВО 
І, 348—349). 
ФОРМИ: наз. одн. пророк (XIV—XV ст. ОБРН 112); 

оод. мн. поооок. поооо(к). пп(о)о(о)кь (1446 Р 154: 1488 
ВО І, 349; ДГСВМЩ).. 

* ПРОСБА див. *ПРОЗБА. 
*ПРОСЕЛКО ч. (1) (особова назва): И мьі очевисто... тую 

землю Проселкову а Мартиицову, што отець его Остафій 
даль тому Проселку, присудили есмо Богдану Остафіевичу 
иміти (Вільна, 1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: дав. одн. Проселку (1498 АЛМ 159). 
*ПРОСЕЛКОВТ> прикм. (2): И мьі очевисто приказали 

Богдану, абьі то все имь поотдаваль и тую землю Просел¬ 
кову а Мартинцову, што отець его Остафій даль тому 
Проселку, присудили есмо Богдану Остафіевичу иміти 
(Вільна, 1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Проселковьі (1498 АЛМ 159); 

знах. одн. ж. Проселкову (1498 АЛМ 159). 
Пор. *ПРОСЕЛКО. 
! ПРОСИМЇИНД <ПРОСИНШНЖ> див. * ПРОСИ, 

нїинь. 
*ПРОСИНЇИНЬ прикм. (1): Азь рабь бжїи... имєнемь 

етєфань... коупи(х) сь тєтраеу(г)ль за своЛ дшА... и за 

дш-& татомировЛ и шан(д)ров^ и просимїинЛ (!) (б. м. н., 
1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. ! просимїинл (1401 ЗКЄ). 
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Пор. *ПРОСИНТ>Я. 
•ПРОСИНЬЯ ж. (1) (особова назва, пор. Єфросина) 

Єфросинія, Фросина: исталасА торгувлА межи добрьіми 
людми... аже пани хонька васковая дАдьковича жена изь 
дітьми своємн ис пани просиньєю и зАтємь своємь ис па- 

номь ивашкомь... продала єсть тогь мунастьірь за к гри¬ 
вень сєрєбра вченого (Перемишль, 1378 Р 25—26). 
ФОРМИ: оо. одн. поосиньєю (1378 Р 26). 
Див. ще ФРОУСИНА. 
ПРОСИТИ, ПРОСЬІТЬІ, ПРОСИТЬ дієсл. недок. (77) 

ї* (кого, кого о що. о чім. чого, у кого кого, чого, ЩО- 
від кого що) просити (кого про що, чого або що, у кого 
чого, що, за кого) (65): што ієстє просили нась абьіхомь 
вась пустили (до лучцька тьрговать) через берєстие абьі 
вамь не закажали мьі хочємь ради то учинити вамь (б, м. 
н., п. 1341 Р 2); А па(н) птрь влодковичь... староста галиц- 
кии свідчю... тьім то листомь... аже миха(л) грабовєцкии 
а па(н) птрашь пиликовичь просили кролА о границю про- 
мєжи грабовцА а тисмАнча(н)ь (Галич, 1404 Р 67—68); 
и просиль нась, абьі есмо ему тое потвердьільї (Новоселиця, 
1430 ГВДЛ 7); про то(ж) прошу твою мл(с)ть, учини на(м) 
правду за тотьі люди (Бирлад, 1434 Созі. II, 675); И просил 
семи дАди своє<го) кнАзА Санкгоушка Фєдковнча, а брата 
своє<го> кнАзА Олександра Санкгоушковича, абьі Их Ми- 
лост печати свои приложили кь сей моєй грамотє (Кобринь, 
1454 АЗ III, 10); И просил єсми их милоети... штобьі пєча- 
ти своє к сему моєму листу прьівєсили (Володимир, 1475 
Л5 І, 72); И поутА просить одь Стєфана воєводьі на землю 
королєвьскоую (б. м. н., 1481 Ви II, 364); И просил нась, 
абьіхмо ему того человека ДитАтьковича дали (Вільна, 
1493 АЛРГ 56); просили нас два братя рожоная... бьіхь- 
і^о ихь розделили ку ихь отчини (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 193); Биль намь чоломь пань Виленскій... и про¬ 
філь вь нась людей вь Городенскомь повіті (Краків, 1500 
АЛМ вип. 2, 58); 
просити мироу (3), просити мирь (1) 

^росити дружби, мирних стосунків, згоди: прїидє кь 
г(с)во ми посо(л) о(т) брашєва... на имі па(н) де(к)хано(с) 
^ па(и) боургоурь михи(л) и просили оу г(с)ва ми мирь 
имито (Васлуй, 1437 Созі. II, 709); А пак аж сА прилоучит 
та побігнєт нікоторїи боярин или слоуга кроулі его 
ірилости до нас... тот бьі имал одослати сі до своєго госпо¬ 
дарі до кролі его милоети, просічи соби мироу, сам прєз 
сі алибо прєз нашоу причиноу (Гирлов, 1499 ВВ II, 421); 

(кого за кого) просити, молити (2): просити ми ба за коро¬ 
лі к за королєвьі намістькьі (Казимир, п. 1349 Р 4); маєть 
настоятель того монастьіра... по тому заві дати, а за нась 
Бога просьітьі (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 

2. (кого, чого від кого або чого, чого і що у кого, чого) 
вимагати (6): Мьі пє(т)ро воєво(да)... с паньї радою нашєю... 
йного подоумали мє(ж) собою о оутиснєнїє и погибєли зем¬ 
ля нашєи'що(ж) сь оуси(х) сторо(н) имае(м) а наибоу(л)шє 
о(т) турко(в) ижє набрали и бєроу(т) по коу(л)кось разо(в) 
н просА(т) оу на(с) даньї дві тисічи оугорскьі(х) зла(т) 
(Васлуй, 1456 ЗСФ); а они стали и боурьмистрь ись стар¬ 
шими оузАли тьіє паробьцьі, а цєсарь тоурєцький прислаль 
до нась и просиль тьіхь паробьковь Кафиньскихь (б. м. 

в., 1481 ВВ II, 365);Отєхь которьімь мть оумрєть а они 

ПросА(т) о(т) оца дєльнїци (XV ст. ВС 28); и глібь рекь 
я в тебе проси(л) того запису... и тьі мні его не да(л) ни ви- 
дєти ани сльїшєти (Вільна, 1495 БСДИ). 
ФОРМИ: інф. просити 1 (п. 1349 Р 4); просьітьі 1 (бл. 1500 

АСД її, № 4); просить 1 (1493 ПОСВВ 151 зв.); теп. І ос. 
одн. прошоу, прошу (1434 Созі. II, 675; 1476 Вй II, 377; 
1481 ВВ II, 365); 3 ос. одн. просить 1 (1481 ВВ її, 364); 
1 ос. мн. просимо 3 (1388 З Б 678; 1496 ВВ II, 402); рго$іш 
1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 142); ! проси 1 (1447—1492 ЛКБВ); 
Зос.мн. просА(т) (XV ст. ВС 28; 1456 ЗСФ); перф. 1 ос. одн. 

ч. проенль, просил, проси(л) єсми, єсьми 11 (1440—1492 
АкЮЗР II, 106; 1454 АЗ III, 10; 1466 АЗ І, 63; 1467 СП 
№ 13; 1475 АЗ І, 72; 1482 АЗ І, 80; 1492 АЗ III, 24; 1494 
АЗ І, 102; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 142; 1499 АСД VI, 3); 
єсми... просил 1 (1488 АЗ І, 88); проси(л) 1 (1495 В МЕС); 
1 ос. одн. ж. єсми просила 2 (1481 АЗ І, 77; 1487 АЗ І, 240); 
просила єсми 1 (1489 АЗ І, 89); просила 1 (1489 АЗ І, 89); 
З ос. одн. ч. просиль, просил, проси(л) (1430 ГВКЛ 7; 1433 
Р 121; 1447—1492 ЛКБВ; 1454 АЛМ 12; 1468 Ви її, 305; 
1481 Вй II, 365; 1493 АЛРГ 56; 1496 ВВ II, 402; 1498 
АрхЮЗР 1 /VI, 4; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. їн.); З ос. одн. ж. 
просила (і487 АЗ І, 87); і ос. мн. просили есмо 2 (1490 
Пам.; 1497 АЗ І, 112); есмо просили 2 (1455 Созі. II, 769; 
1496 ВВ II, 402); есмо... просили І (1487 АЗ І, 86); проси¬ 
ли єсми 1 (1456 ЗСФ); 2 ос. мн. ієстє просили (п. 1341 Р 2); 
З ос. мн. просили (1404 Р 68; 1437 Созі. II, 709; 1456 Созі. 
II, 788; 1460 ВВ II, 272; 1475 АЗ І, 70; 1478 АрхЮЗР 
4/1, 8; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193; 1489 АКВ); майб. З ос. 
мн. иміють проси(т) (XV ст. СЯ 40 зв.); баж.-ум. сп. З ос. 
мн. аби просили (1493 ПОСВВ 151 зв.); дієприсл. одноч. про¬ 
сячи, просАчи, просічи, просі<чи> 5(1468 50 II, 305; 1487 
РИБ 434; 1499 ВВ II, 421, 443); просА(ч) 1 (1457 Созі. II, 
809); проеєчм 1 (1498 ВВ II, 412); ргозіа 1 (1433 ЗНТШ 
^XXVI, 140). 
Див. ще *ВЬ1 ПРОСИТИ, *ПРАШАТИ, СП РОСИТИ 2, 

ОУПРОСИТИ. 
! ПРОСПОУ (ПРОСБОУ) див. *ПРОЗБА. 
ПРОСТИ, ПРОСТІЇ, ПРОСТЄ, ПРОСТІ, ПРОСТЬЇ прися. 

(105) (по прямій лінії) просто, прямо: а хотарь имь нижня 
о(т) марьішєвьци валь... иа ту сторону еєрєта... а о(т) 
тол А прості чєрєсь лугь (Роман, 1392 С05/. І, 7); а о(т)... 
бука., на брєгь долиньї прості на дубь а о(т) дуба попрекь 
ліса прості оу горохолину (Галич, 1404 Р 68); а хотарь 
тімь два еєломь почєншє о(т) горі на два доуба расо- 
хата... а о(т) толі прости... на стльпь (б. м. н., 1415 Созі. І, 
121); а сє здє єсмо положили границю межи Манєва и Внш- 
нєвца и нємьши от дороги што идєть от Манєва... просте 
кь зєменьской криници а от зємєньскоє криници просте 
чєрєсь доубровоу до крємєнєцкоє зємли (Манів, 1478 АЗ 
І, 76); А хотар той... части от Бьєшєщн... почєнши от берег 
Молдаві... прости... на столпь (Сучава. 1499 ВВ II, 136). 
Див. ще ПРОСТО. 
* ПРОСТИТИ дієсл. док. (14) 1. (кого) (не ставити в 

провину) простити (кого або кому), пробачити, дарувати 
(кому) (11): а кто бьі хоти(л) тоє пороушити, то(т) да є(ст) 
нєпрость (!) о(т) ба (Сучава, 1448 Созі. II, 353); оузрівши 
лист господствами, а ти прїиди к иам без никоторои боаз- 
ни и оусьімніниа, заноуж ті єсми простили (Дольний Торг, 
1470 ВВ II, 309); И мьі простили бьіхмо его ємоу бьі слобод- 
но и доброволно верноути сі до нас (Гирлов, 1499 В В II, 
421); 

(що) помилувати (1): Пакь жалуєть вашу мл(с)ть за 
смє(р)ть о(т)ца вашоє мл(с)ти своєго прьіятєля казимєра 
што его богь о(т) сєго свєта взя(л) богь прости єму доушу 
(Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.). 

2. (від чого) звільнити (1): а от холопства щоби он про- 
шчень бил, сам и діти єго, на віки вічньїА (Сучава, 1470 
ВВ І, 140). 

3. (зробити що) дозволити (і): своимь тьівуномь прика- 
зуемь судовь церковьньїхь не судити, ибо мирскимь не 
просчено оть закона Божьія доступоватьіся вь тьіе радьі 
(Луцьк, і322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єсми простили 2 (1457 ВВ II, 

257; 1468 ВО II, 306); єсми простили 1 (1470 ВВ II, 309); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аби... прости(л) 1 (144$ Созі. II, 
385); прости л бьі 1 (1499 В В II, 421); ї ос. мн. абьіхом про¬ 
стили 2 (1468 ВВ II, 305); простили бьіхмо 1 (1499 ВВ II, 
421); нак. сп. 2 ос. одн. прости (1493 ПОСВВ 151 зв.); 
З ос. одн. да... прости (1464—1496 СН. 5.); баж.-ум. сп. 
пас. З ос. одн. ч. щоби... прошчєиь бил (1470 ВВ І, 140); 
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как. сп. пас. З ос. одн. ч. да є(ст)...І проста, про(ст) (1448 
Со&і. її, 353; 1456 ГПХМ)\ предик. пас. дієприкм. просчеио 
(1322 АрхЮЗР ІЛ/І, 3). 
ПРОСТІ див. ПРОСТИ. 
ПРОСТО присл. (5) (по прямій лінії) просто, прямо: 

у того гостьінца кгрунгь Теременский по левой руце, а 
по правой Поддубецький, просто ку гостинцу до Жьіди- 
чьіна оть Ольїки (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); тамь же 
вьверхь Кульїги просто до (ро)гу леса (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 8); хота(р)... о(т) доуба что є(ст) на нє(м) крь(с)ть 
просто чєрєсь полі на могїлоу (Корочин Камінь, 1458 
МіН. Вос. 121); а от дороги на право межею великою... да 
в долину сгВшкою просто на взгорокь (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/1V, 158); у Ьгапуеіи... іе5гпо рготегу зеЬе роїогуїу... ро- 
сгопзгу об іоіеу меіукоуі сЗогоЬу... ро ро!о\уупе сЬ^огузг- 
сгу... у осїїиі ргозіо чу гпеги іеЬо чу іщи гогрІиЬи (Тришин, 
1500 ДПЖН). 
Див. ще ПРОСТИ. 
ПРОСТОРОННО присл. (1) завдовжки і завширшки: а 

хотарь тА(м) млином!» и том(оу) м'Ьстоу колко єм(оу) боу- 
дє(т) просторонно досьі(т), на оуси сторонні и гори и долови 
(Сучава, 1448 Со&і. її, 313). 
ПРОСТОУПКА, ПРОСТОУПЬКА ж. (15) провина, про* 

ступок: аіе шу іоіко, аїЬо пазг зіагозіа, ЬисііеШ і-сЬ 
зисШі, а па пісНЬу коіогаіа ^іпа аЬо ргозіирка ргі$2Іа, 
Хоі 5ікі гпазеі’ Ьуіі па паз гасЬодуап (Луцьк, 1388 7Р7, 104); 
а хто то наше прїказаньє переступіть то(т) имє(т) па(н)у 

то(г) села іцкодоу его платїти... з вїною єі а на(м) дроугоую 
виноу за простоупкоу (XV ст. ВС 28). 
ФОРМИ: паз. одн. простоупка, простоупька, про- 

стоу(п)ка, ргозіирка (1388 ЕРЬ, 104; XV ст. ВС 6 зв., 17 
зв., 26); род. одн. простоупкьі, простЖ(п)км (XV ст. ВС 
6, 15); знах. одн. простоупкоу, простЖпкоу (XV ст. ВС 6, 
15 зв., 16 зв., 24, 28, 38); знах. мн. простоупкьі (XV ст. 
ВС 15, 23 зв.); місц. мн. о простЖпка(х) (XV ст. ВС 17 зв.). 
Див. ще *РК05ТІІР0К. 
*РР05ТПР0К н. (1) провина, проступок: а кЬбуЬу... 

Ьуі роз^еісгоп, Іо Ьсііе... ^іпоіи та]еГ Ьуіі кагап га рго- 
зіирок (Луцьк, 1388 2РЬ 107). 
ФОРМИ: знах. одн. ргозіирок (1388 107). 
Див. ще ПРОСТОУПКА. 
ПРОСТОУПЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): Апритоммоємь 

записном листу бмл... Сєнко Простоупчичь СДобучинн. 
1487 АЗ ї, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Простоупчичь (1487 АЗ І, 239). 
ПРОСТОУПЬКА див. ПРОСТОУПКА. 
! ПРОСТЬ (ПРОСЧЄНТо) (2): а кто бьі хоти(л) тоє по- 

роушити то(т) да є(ст) непросгь (!) о(т) ба (Сучава, 1448 
Со&і. II, 353). 
Див. * ПРОСТИТИ. 
*ПР0СТЬІИ прикм. (5) 1. (незначний, швидко вилі¬ 

ковний) простий, звичайний (1): колї шлА(х)та (!) шлА(х)- 
тїча забьє(т) за головоу шєстьдєсА(т) гривен!» за жьньі(и) 
(!) члонокь оутАтьш три(д)ца(т) гривень за простоую грив- 
ноу (!) и гривень (XV ст. ВС 24 зв.). 

2. (зрозумілий, дохідливий) простий (1): а штобьі нало- 
жнль кизь Семені» на тьія им'Ьния, ино што бьі рекь своимь 
простим!. словом!., то бьіхмо ему им'Ьли тое усеотложити 
готовьіми грошми (б. м. и., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102—103). 

3. (небагатий, не сановитий — про особу шляхетського 
стану) простий, звичайний (2): уставлАємь ижє ка(ж)- 
дьі(и) рьїцєрь алюбо простьі(и) зємлєнїиь коли хороугь(ви) 
по(д)нєсоуть што умєль своего мєстца стерє(ч) а хороугвї 
сбоєи бороніть (XV ст. ВС 10 зв.); 
простая нємоць (3) легка хвороба, санкціоно¬ 

вана правом як причина неявки на суд або невиконання 
якихось зобов’язань: пово(д) на вєлїкьі(х) роковь пєрвоє 
маєть о(т)ложить правою нємоцью а на мальі(х) одно про¬ 
стою нємоцью (XV ст. СЯ 40). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. простьі(и) (XV ст. ВС 10 зв.); дав. 
одн. ч. простомоу (XV ст. ВС 31); ор. одн. с. простимі» 
(1473 АрхЮЗР 8/1V, 102); знах. одн. ж. простоую (XV ст. 
ВС 24 зв.); ор. одн. ж. простою (XV ст. СЯ 39 зв., 40). 
ПРОСТЬІ див. ПРОСТИ. 
ПРОСТІ» див. ПРОСТИ. 
*ПРОСТ/їШКА див. ПРОСТОУПКА. 
ПРОСЬІТЬЇ див. ПРОСИТИ. 
ПРОТИВ див. ПРОТИВЬ. 
ПРОТИВИТИ СА, ПРОТИВИТИ С'Й дієсл. недок. (3) 

1. (кому, чому) виступати, ставати (проти кого, чого) (І): 
А тиж слоубоуєм николи єго милости и по том его боудоу- 
чим... противити сЬ... ни явн'Ь ани потай (Коломия, 1485 
ВВ II, 372). 

2. (чому) противитися (чому), не погоджуватися (з чим), 
заперечувати (проти чого) (2): а пак ли бьі кото(рьі)и 
землАни(н) противи(л) сА то(му) а не хотЬль права по¬ 
мочи тогдьі має(т) покупити три гривни (Галич, 1435 Р 134); 
мьі кторьш(ж) всА живьіА рЬчи розоумо(м) прєвьішає(м), 
ні имаємь шлАхєтньі(м) обьічаемь наши(х) пре(д)ко(в) 
противити сА (Хотин, 1448 Сові. II, 733). 
ФОРМИ: інф. противити сА, противитись (1448 Со&і. II, 

733; 1485 ВВ II, 372); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би... проти- 
ви(л) са (і435 Р і34). 
Див. ще *ПРОТИВЛЯТИ СЯ. 
ПРОТИВКО, ПРОТИВКОУ, ПРОТИВЬКУ прийм. 

(11) (стп. рггесічуко) І. (з род.) (2) (виражає об'єктні від¬ 
ношення) (2) а) (вказує на предмет, проти якого спрямова¬ 
на дія) проти, супроти (1): И добро бьі било и тобє со хрє- 
стияньї мирь имати и посполь со всими хрєстияньскими 
господарьі протнвьку поганьства стояти (б. м. и., 1498 
ВВ II, 410); 
б) (вказує на предмет заміни) за (що), замість (чого) 

(1): а вьзяли есмо у князя Семена, у дядка своего, противку 
того Косковь и ставомь, и з млиномт» направньїмь, и Шюл- 
жинци (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102). 
Н. (здав.) (9) 1. (виражає об'єктні відношення) (8) а) 

(вказує на особу або предмет, проти яких спрямована дія) 
проти (кого, чого) (7): а кроль єго мл(с)ти имаєть на(с) 
обронити... и... жолнирєвь с корони кролевства противко 
иамь... не пропустити (Бирлад, 1439 Со&і. II, 714); А... 
корол... и Короуна полскаА... имают нас остєрегати и обо¬ 
ронити... от каждои парсоуни кто боудєт противко нам 
и противко зємли нашєи и противко подданьїм нашимь 
(Сучава, 1468 ВВ II, 302); 
б) (вказує на предмет як непрямий об'єкт вираженої 

дії) по відношенню (до чого) (1): И маеть онь намь вЬр- 
ньімь бити а сь кимь мьі будемо... не смирни, ино и (онь) 
противко тому маеть бити несмЬрень (Луцьк, 1438 Р 140— 
141). 

2. (виражає просторові відношення) (1) (вказує на місце¬ 
знаходження одного предмета по відношенню до іншого 
предмета) проти, напроти (чого): одь Тулньїковь до моги¬ 
ли, противко селу Якушинскому, гдЬ засталисмо Пана 
(! — Прим. вид.) Свсея... которнй намь поведаль: же... 
по тую могилу... мой грунт Якушински управо (Новосе¬ 
лиця, 1430 ГВКЛ 8). 
Див. ще НАПРОТИ В КО У, НАПРОТИВУ, НАПРОТИВЬ, 

ПРОТИВУ, ПРОТИВЬ. 
*ПРОТИВЛИНЄ с. (1) опір: ми и лі а воєвода... знамени¬ 

то чини(м)... како... владиславовьі кролєвьі... голдь... оучи- 
нили є(с)ми... обицоуючи... ижь голдь прь(д)речєннни... 
безь о(т)молвьі и безь противлинА... на каждьіи ча(с) хо¬ 
вати (Львів, 1436 Со&і. II, 697—698). 
ФОРМИ: род. одн. противлииА (1436 Со&і. її, 698). 
Пор. ПРОТИВИТИ СА, *ПРОТИВЛЯТИ ся. 
*ПРОТИВЛЯТИ СЯ дієсл. недок. (1) (кому) виступати, 

ставати (проти чого): зань же кто обидить церковь Божую, 
тоть самому Божьію закону противляеться (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1 /VI, 5). 



ПРОТИВНИК — 265 — ПРОТИВь 

ФОРМИ: теп. З ос. одн. проти вллється (1440 ЛрхЮЗР 
1/УІ, 5). 
Див. ще ПРОТИ ВИТИ СА. 
ПРОТИВНИК ч. (7) (той, хто виступає проти кого 

або чого) противник, супротивник: а кто еЬ покуси(т) 

оузАти о(т) ни(х) бу(д) що то(т) є(ст) противни(к) намь 
нашєму ли(с)тоу (Васлуй, 1452 ОІД«А» 500); а кто сЬ 
покоуси(т) чєрє(с) сє(с) на(ш) ли(ст) о(т) ни(х) мьіто брати... 
то(т) є(ст) противни(к) на(м) и нашєм(у) листу (Сучава, 
1472 ДГСВМ). 
ФОРМИ: паз. одн. противник, противни(к) (1452 ОІДкА» 

500; 1453 ПГОВ\ 1454 Сові. II, 517; 1458 513; 1463 
Сові. 3. 45; 1466 ВО І, 96; 1472 ДГСВМ). 

*ПРОТИВНОСТЬ ж. (1) (стп. ргзесішюзс) нещастя, 
лихо: а николи не имаєм бьіти в ради, алнбо оу вимові, 
прАз сА алибо прАз кого иного, гдє бьі врєчєнного Кази- 
мира кролі... непожиточнє алибо оувлочство бьіло бьі мо- 
вєно, алибо правовано, алибо их всАх противности, кото- 
рїи пришли коу нашємоу відомоу, маєм оуставично вьі- 
стєрєгати (Сучава, 1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: род. мн. противности (1462 ВО II, 284). 
*ПРОТИВНЬ1И прикм. (2) 1. (стп. рггесі^пу). непослуш- 

иий, непокірливий (1): О о (!) шє(л)тїсє нєоужїточномь и о 
протївномь (XV ст. СЯ 9 зв.). 

2. ворожий, неприязний (1): гдє бьі коли того исного пана 
нашєго... крол'Ь полского, и короуни єго, намЬстко(м) ли- 

хоє оу волотство ражено, а любо молвєно и овшємь мили зь 
и(х) оусЬ(х) противньі(х) рєчїи которьі бьі коли коу нашєи 
зиаємости пришли оуставичнїи обьіслати и внстєрєчи 
(Львів, 1436 Сові. II, 698). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. о протївномь (XV ст. СЯ 9 зв.); 

род. мн. противиьі(х) (1436 Сові. II, 698). 
ПРОТИВУ прийм. (24) І. (з род.) (11) (виражає об'єктні 

відношення) а) (вказує на особу або предмет, проти яких 
спрямована дія) проти, супроти (7): такє(ш) кєдьі коли би 
сА при годило помочи оу кролєвьствЬ пол(с)комь на далє- 
киЬ сторонні... имамьі помагати подлу(г) всєЬ нашєЬ мо¬ 
чи, противу всЬхь ихь иєприАтєлии (Сучава, 1395 Сові. II, 
612); а пакли бьі воєвода нЬкоторьіми чАсьі хотЬль... 

оуста(т) противу г(с)дрА, кролю влодислава... мнЬ с ни(м) 
нєоустати (Щекерів, 1402 Сові. II, 623); а стєцко... воєвода 
с паньї и єго подьданньїми... записаль сА кролєви... слу¬ 
жити прияяти помагати противу каждого нєприятєлА 
(Ланчиця, 1433 Р 123); я сльїшєвши доброє здоровиє ва- 
шєи мл(с)ти и православноую вЬроу хрєстияньскоую под- 
роучиє вашєи мл(с)ти и соупостата крЬпкаго противоу 

поганьства о томь бгоу хвалоу даємь (б. м. н., 1484—1486 
ГСПТЗ); бьіти противу кого (1), противу 
кого б ьі.т и (1) див. БЬІТИ1; 
б) (вказує на предмет заміни) за (що), замість (чого) 

(2): а о(т)мЬна противу крупска волкови(ч) а противу сА- 
хова кнА(ж) лоука (Краків, 1394 Р 54). 
Н. (з дав.) (ІЗ) (виражає об'єктні відношення) а) (вка¬ 

зує на особу або предмет, проти яких спрямована дія) про¬ 
ти (кого, чого) (7): и мьі... слюбоуємь... влодиславови кролє¬ 
ви... вЬрно служити а... посполу стати противу іхь нєпри- 
Ателємь (Сучава, 1393 Сові. II, 607—608); а сє Азь кнА(з) 
фєдико нєсвидискии... вьізнаваю ... какь єсмь вЬрнЬ слу- 
жиль освЬчєному кнА(з) швидригаилови протнвоу сторо- 
намь тьімь с которьіми жь во(н) нЬшито (!) имЬль чинить 
(Кременець, 1434 Р 129); Нє єсть то ди(в)... ижє писа(л) 
такий рЬчи... жадая а хотА... мьісли ваши... нЬкотороє 
о на(с) оувєсти оу вотпЬньє а противоу радь кролювьства 
нашєго (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 

б біти противу кому (1), противу ко¬ 
му (ч о м у) б ьі т и (2) див. БЬІТИ і; 

б) (вказує на особу, яка перебуває в якомусь відношенні до 
якоїсь особи або явища) по відношенню (до кого, чого) (2): 

пак ли коро(л) єго млсть нє оусьхочєтьмА оставить при дєр- 
жАнию тьг(х) городовь... тогдьі А хочю тоЬ присАги моєЬ 

порожє(н) бьіть противоу єго млсть и противь КОрунЬ 
польскои (Кременець, 1434 Р 130—131); Нє єсть то ди(в) 
ани новина ижє писа(л) такий рЬчи... ка(к) нашь нєприя- 
тєль... жадая а хотА... мисли ваши противоу намь завжди 
чисте а вЬрньї нЬкотороє о на(с) оувєсти оу вотпЬньє (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 

в) (вказує на предмет, що є мірилом чого) відповідно (до 

чого) (1): А кто о(т)имєть о(т) црквн стго никольї судите А 

со мною пєрєдь бгмь єгда придєть праведний судии хотА 

судити живьімь и мртвьімь и оуздати комуждо противу 
дЬломь єго (б. м. н., бл. 1350 Р 8—9). 
Див. ще НАПРОТИВКОУ, НАПРОТИВУ, НАПРОТИВЬ, 

ПРОТИВНО, ПРОТИВЬ. 
ПРОТИВЬ, ПРОТЇВЬ, ПРОТИВЬ, ПРОТИВ прийм. (115) 

1. (з род.) (76) 1. (виражає об'єктні відношення) (47) 
а) (вказує на особу або предмет, проти яких спрямована 
дія) проти (кого, чого) (33): ми па(к) нє поспЬли єсмо и 
спрАтати всєЬ сили нашєЬ толко што около на(с) нашь 
дворь єсть и с тими стали єсмо противь того аксака (б. м. н.„ 
1392—1393 РФВ 170); а пакь ли би нашь г(с)подарь ньі. 
нЬшнии и потомь будушчии што бн мислили, а любо хогЬ- 
ли починати противь г(с)подарА кролА коруни пол(с)коЬ, 
тогдьі ми имамьі нашихь г(с)подарии о(т) того-внимати и.._ 
бронити (Сучава, 1395 Сові. II, 613); гапіиг \у ІогпЬу ре. 
гетігуі опі Ьоізге Іисіеу зоЬе паЬуІі ргоїі\у па5 (Липнишки 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); а нєприАтєлА нашого ильи воє! 
водЬ оу єго зємли противь нась нє держати (Троки, 1442 
Сові. II, 719); тако слюбили нам, Стєфаноу воєводи, оборо¬ 
нити нас завжди... и помочи иам давати против того тоу- 
рєцкого чьсарь и против єго воискє (Гирлов, 1499 Ви II, 
423); бити против кого (1) див. БЬІТИ х; 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) проти (кого) (2): ми панове и бсАрє зємлЬ мол- 
дав(с)кои... слюбуюмь... вєлєбному кролєви, володиславу..* 
помагати... противь (п)руси (Сучава, 1395 Сові. II, 612— 
613); ти(ж) и помочи имаємь єго мл(с)ти чинити... противь. 
татаро(х) (Серет, 1445 Сові. II, 729); 

б) (вказує на предмет, що викликає відповідну дію) на 
(що) (2): и кн(А)зь Семен противь того рєкль (Луцьк, 1475 
А5 І, 70); и Борись передь нами рек: мовиль деи ему про¬ 
тивь его словь, што мя онь назваль лихого батька сьіномь 
зрадчичомь (Вільна, 1495 АЛМ 83); ку противь (2) 
див. КОУ; 

в) (вказує на предмет, що є підставою для порівняння) 
відповідно (до чого, чому) (3): и я жєнє своєй кнАгини 
УлиАнє записоую против єє тисАчи коп дроугоую тисАч 
коп... иа своих имінАхь отчизннх (Кобрииь, 1454 АЗ III, 
10); записую жонЬ своєй кн(А)г(и>ни Настасьи против 
єє отчнзнн оу вЬнє двЬ тисАчи коп на своихь имЬньАх на 
Барани на Глуску (Ровно, 1483 АЗ І, 82); 

г) (вказує на заміну одного предмета іншим) за (що) 
(1): чинимь свЬдочно... ажє што пань данило задєрєвєц- 
кии... замЬниль сА сели ис воитомь ись зудєчовьскимь № 
сулкомь чєрємховомь противь ловчичь (Зудечів, 1411 
р 79); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) за (що) (І): А такожє ни жадньїи наш бояринь 
ани слоуга нашь... да нє имают николи поставити дроугоє 
мито противь тих митах (Бистриця, 1457 ВО І, 4); 
д) (вказує на предмет, всупереч якому відбувається дія) 

незважаючи (на що), всупереч (чому) (2): которьш позьіва- 
ю(т) (!) противь своєго прївильА (XV ст. ВС 26); 

е) (вказує на особу, на яку спрямована дія) назустріч 
(кому) (2): А ргоіог шу розіаіі ргоіі^ іойо ^азгейо Розі а і 
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ргоіу\у №тескоЬо кгпеіе, л^еіеіі іезшо ігЬузіа и/егпиіі 
пагасі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУЇ, 140). 

2= (виражає просторові відношення) (28) (вказує на міс¬ 
цезнаходження одного предмета по відношенню до іншого 
предмета) проти, напроти (чого) (23): я Любаргь Кгеде- 
миновичі... записала есми и далі село своє Рожьісче свя¬ 
тому Иоанну Богослову... противі островов нашихі: 
Переделокі и Струги (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/А/І, 2); 
тамі же противі той дольїкьі, в рици Згару... для вечисто- 
го знаку паль забьітьі казальї есмо (Новоселиця, 1430 

ГВКЛ 9); и мьі порадив сА с нашими кнзи... дали есмо тому 
пре(д)рєчєному пану андрію за єго вірную службу село 
михлині... противі єго отчизни загорова (Київ, 1433 Р 118); 
противі оустиа Біка на Днистри да оучиніть соби в сітни- 
ки (Сучава, 1466 ВО І, 106); мьі... дали смо томоу нашємоу 
свАтомоу монастироу Бистричіскомоу... село Лацкани, що 
противь Калїєнєщь под доубровою (Ясси, 1500 ВО II, 173); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) проти, напроти (5): тімі мьі видівшє єго правую 
и вірную службу до насі... дали єсмьі ємоу... дві селі... про¬ 
тиві топоровци (Сучава, 1412 ОІД<иАу> 440); А хотар той... ча¬ 
сти... оу Проколов сад на столпь от толі... прости на столпь 
що єст против Щєфанов (до>м (Сучава, 1490 ВО її, 136). 
Н. (з дав.) (39) 1. (виражає об'єктні відношення) (37) 

а) (вказує на особу або предмет, проти яких спрямована 
дія) проти (кого, чого) (26): ми пановє и боАрє землі мол- 
дав(с)кои... слюбили єсми... вєлєбному кролєви, володи- 
славу... помагати... противі татаромі (Сучава, 1395 Сові. 
II, 612—613); а коли бьіхми мо(л)вили то бьіхми мо(л)вили 
противі нашєи чти (Самбір, 1459 —1460 ЗНТШ СІЛІЇ, 
фотокоп.); И також єстли бихом мьі имали которїи ричи 
алибо записоу... сі которим чловіком против єго милости 
... и зємлімь и панством єго милости, тоє оусє казимо и 
оуморіємо ис сим нашим листом (Коломия, 1485 ВО II, 
372); ачь хто єсть оу праве нємєцькомі а жалобоу оу чи¬ 
ніть протїв'ь вїноватомоу а виноватьш в томь праве нє слоу- 
хаєть... можє(т) кі своєму правоу рє(ч) о(т)ложить (XV ст. 
ВС 25); а ми имаємо иміти и ховати еАчнїи и нєпороушєн- 
ини... мир... а им... против вісАм нєпрїятєлєм, сі вісєю 
моцю... радни и помоцнии бьіти мамьі (Гнрлов, 1499 ВО 
її, 420); противь кому бьіти (5) див. БЬІТИ1; 
б) (вказує на предмет, всупереч якому відбувається дія) 

незважаючи (на що), всупереч (чому) (1): коли хто боудє(т) 
позва(н) протїві своємоу прїви(л)ю а окажє(т) на соудє 
своє прївїльє и страти(т) копоу а то(т) поводі ре(ч) и(ж) 
нє вєда(л) оу нєго того прївїлья имєєть ємоу вірноуть тоую 
копоу (XV ст. ВС 26); 

в) (вказує на предмет як непрямий об'єкт вираженої 
дії) по відношенню (до чого) (1): пак ли коро(л) єго млсть 
нє оусіхочєть мА оставить при дєржАнию тьі(х) городові... 
тогдьі^А хочю тоі присАги моєі порожє(н) бьіть противоу 
єго МЛСТЬ И ПрОТИВІ короуні польскои (Кременець, 1434 
Р 130—131); бити противі чому (4) див. БЬІТИ1. 

2. (виражає просторові відношення) (2) (вказує на міс¬ 
цезнаходження одного предмета по відношенню до іншого 
предмета) проти, напроти (чого): и єщє єсми єму дали... 
села на ми літи ні... гдє бьі(л) бірки(ш), и вьішє проти (в) 
млинови, гдє бьі(л) єрємєи (Сучава, 1445 Сові. II, 211—212); 
А хотар да єст тьім селам и селищам почінши от пискоу 
Бахлоуи гори Бахлоуєм, и против сєлоу місто от млина 
(Сучава, 1468 ВО І, 127). 
Див. ще НАПРОТИВКОУ, НАПРОТИВУ, НАПРОТИВЬ, 

ПРОТИВКО, ПРОТИВУ. 
ПРОТИВЬКУ див. ПРОТИВКО. 
ПРОТИВЬ див. ПРОТИВЬ. 

! ПРОТЇВЄНЬ (ПОЖИВАЄТЬ) (1): Котории правомь 
НЄМЄЦЬКЬІМІ идє(т) проти (в) комоу а ОНі НЄПрОТЇВЄНІ (ї) 
того права (XV ст. ВС 7). 
Див. ПОЖИВАТИ. 

*ПР0ТЇВНЬІИ див. *ПРОТИВНЬ1И. 
ПРОТЇВЬ див. ПРОТИВЬ. 
ПРОТЇВЬБОРОНЇТИ СА дієсл, недок. (1) боронитися, 

захищатися, оборонятися (від чого): оуставлАємь ачь 
боудє(т) нєгді жалоба на нихі оу нємєцькомь праве а они 
нє дєржа(т) тогдьі они стратили своє право а могоуть сА 
протївіборонїти сА (XV ст. ВС 26). 
ФОРМИ: інф. протївьбороиїти сА (XV ст. ВС 26). 
Див. ще БОРОНИТИ 1, БОРОНИТИ €% БРОНИТИ 2, 

ОБОРОНИТИ, ОБРОНИТИ. 
ПРОТО, ПРОТЬ (103) 1. присл. (28) (вказує на попереднє 

як на причину) тому, через те, у зв’язку з цнм: А про то 
про єго вірную службу дали єсмьі єму годлі поле (Бохур, 
1377 Р 24); А рго іоі паш пікакоЬо регешігуіа пе пасІоЬе 
з піт (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХVI, 139); колижь 
межи рожаємь людьскимь НИЧОГО НЄ ЄСТЬ пилнишеє, нижь- 
ли памяти потрєбизна єсть... про тожь мьі иляшь воєвода... 
знаменито чинимо оурАдомь того листа... како... рожло- 
живьшьі щкодьі, наияснєишєму княжатю а пану... влади- 
сла(в)... прєзь вєлєможно(г) алєксандра воєводу... оучи- 
нєньїі... про о(т)цА иашєго жбавьлинїє (1) души єго... тому 
истино(м) па(н) владисла(в) ... землю шєпиньскоую... да- 
ваемьі (Львів, 1436 Сові. II, 706); Колиж всєго прирожєня 
постат своєго пєрєдкоу виді на биванна наслАдовати, про 
тож и мьі... от родитєлєв наших обьічаєв... отстоуповати нє 
имаємо (Сучава, 1462 ВО II, 283); частокро(т) прїгожаєтсА 
и(ж) нєкоторьіи за свои (пошкоджено.— Прим, ред.) 
плємєнємь алюбо заслоугами приходАть моцью на с^(д) 
а сїлою права о(т)водАть про то прїказоуємь ми абьі того 
далА нє бьіло (XV ст. ВС 15); сєго ра(ди) ми видівши и 
зискі марушки... прото(ж) ми єсми дали и потвердили 
марушка*.. оусі села ку(п)чичєва (Васлуй, 1474 РГС). 

11. спол. (75) (зв'язує сурядні речення) (приєднувальний, 
з підсумковим або наслідковим відтінком) отож, тож, тому: 
Люцкие справи, еслибьі не бьіли стверженьї... сведець- 
твомі писма бордзо бьіваюті ві запомненю. Про то Ми 
Александрі ... княжа Литовское... ведомо чинимо тимі... 
людємі, до которьіхь ведомости тоті Наші листі придеть, 
Ижі... права и вольности надаемі (Луцьк, 1389 РЕА І, 
26); зходечи зі того світа, князь Йвані небощикі... ка- 
заль записати по души своей кі манастьіру Святому Спа¬ 
су ві Кобрьіни... дві корчмі вольньіхі ві Кобрини. Про 
то я... записала есми, подлугі слова мужа моего... деся¬ 
тину кі Светому Спасу кь Кобрьіню (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); тогдьі пані Данило нє добьілі на воиті того дворища 
што на гугни занужь нє оу своє оубивалі сА про то жь мьі 
оузпівшє на кролєвьскии листі и на оуздавньїі листьі... 
оставили єсми облазничі при томі дворищи пьісковича што 
на гугни (Зудечів, 1411 Р 79); річи которьш жь в часу бьі- 
вають аж бьі нє проминули... аж би вічностью листові 
бьіли потвєржєни Про то(ж) мьі швитрикгаило... на зна- 
мость то чинимьі си(м) наши(м) листо(м) каждо(м) добро(м) 
нинішни(м) и пото(м) будущи(м) (Снятин, 1424 Р 99); 
мьі великий князь Швитрикгал литовскии... Дали есмо и 
записали владиці орменьскому под Луцкомі село... на 
имя Ціпорово... Протож ненадобі никому віступати ся 
(Київ, 1445 ЗНТШ СXV, 19); И о еєм даю вам вєданїє, 
ажє... пал єсмь ві рьцА господиноу Басарабє воєводє, та 
мє дріжит окован, как ми богь порічил. Про то ж пра- 
шаю вас: нє забивайте мєиє и нє лишите ми товар щоби 
загибло (Торговище, 1481 ВО II, 358); а кажєть, ажі 
оні тому нє радь бьілі, што котории дєла нвнє вамі сь 
нимі такі стали сє. Про тожі... ваша милость дєлайтє 
яко знаєте, какі межи васі доконічаньє бьіло (б. м. н., 
1499 ВО II, 448—449). 

*ПРОТОДЬЯ КОНЬ ч. (1) (цсл. протодияконі, гр. 
црсотобіажп?о£) (старший диякон) протодиякон: пани 
хонька васковая дАдьковича жєна... продала єсть тогь 
мунастьірь... иванови губці протодьяконови стго ивана 
(Перемишль, 1378 Р 25—26). 



♦ПРОТОПОПА — 267 — ПРОЧТ» 

ФОРМИ: дав. одн. протодьякоиови (1378 Р 26). 

* ПРОТОПОПА ч. (1) (Асл. протопопь, гр. лрсотолаяа£) 
(священик вищого чину) протоієрей: А намистинки наши 
мають отсьілати самн до Вилни до протопопьі (Вільна, 
1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: род. одн. протопопи (1499 АСД VI, 3). 
Див. ще ПРОТОПОПІ». 
*ПРОТОПОПОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст)... 

віра пана манонла протопоповича (Сучава, 1438 £>/Д«А» 
472). 
ФОРМИ: род. одн. протопоповича (1438 £/Д«А» 472). 

ПРОТОПОПІ» ч. (14) (цсл. протопопа, гр. ярсотолаяа€) 
(священик вищого чину) протоієрей: мьі алєксандрь воє¬ 
вода... чиньїмь знаменито... ожє тотьі истинньї слоуги 
наши... сьіновє протопопа симиона слоужили намь правою 
и вірною слоужбою (Сучава, 1427 Сові. І, 193); Се я смире- 
иьі ©едосе(и) игумень спа(с)ки(и) кра(с)носе(лс)киі про- 
топо(п) бьі(в)ши(и) кременецки... взя(л) есми стьі(и) мона(с)- 
тн(р)... и постри(г) а оу вьіноче(с)ки(и) чи(н) (б. м. н., XV 
ст. ВОРСР 179); А намістники наши мають отсьілати сами 
до Вилни до протопопьі, которій коли будеть ПрОТОПОПОМ'Ь 
у Пречистое Богоматере у Вильни (Вільна, 1499 АСД VI, 
3). 
ФОРМИ: наз. одн. протопопі», протопо(п) (1436 0/Д«А» 

469; 1439 Созі. II, 41; 1449 Созі. II, 392; XV ст. ВОРСР 
179; 1456 Созі. II, 568); род. одн. протопопа 2 (1427 Созі. 
І, 193; 1458 £>/#«А» 512); ! потропопа 2 (1499 ПА 257); 
ор. одн. протопопомь, протопопо(м) (1448 Созі. II, 362; 
1499 АСД VI, 3); наз. мн. ! потропопи (1490 ВИ І, 420); 
дав. мн. протопопо(м) (1449 Созі. II, 392). 
Див. ще * ПРОТОПОПА. 
ПРОГЬ див. ПРОТО. 
! ПРОТА гПРОУТА> див. ПРОУТЬ. 
*ПРОХНИЦА ою. (1) (дерев'яна бочка для зберігання 

пороху для стрільби) порохівниця: Што иа крємєньцьі 
подано три фоуклєри а чотьіри про(х)ницьі (б. м. н., XV 
ст. ЯК). 
ФОРМИ: знах. мн. про(х)ницьі (XV ст. ИК). 
*ПРОХОДИТИ дієсл. нєдок. (1) (кого чим) перевищу¬ 

вати, перевершувати: Колиж всєго прирожєня постат своє- 
го пєрєдкоу виді на бьіванна наслАдовати, про тож и мьі, 
иж инша звірАта розоумом и смьіслом проходимо, от роди- 
тєлєв наших обьічаєв... отстоуповати нє имаємо (Сучава, 
1462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: теп. І ос. мн. проходимо (1462 ВО II, 283). 
ПРОЦЄВИЧЬ, ПРОЦЄВІЧЬ, ПРОЦЄВИЧ ч. (9) (особо- 

ва назва): Мьі ... данило задєрєвєцки(и) михаило процє- 
ви(ч)... чинимьі знаємо... како ко(л) та річь межи... кро- 
лє(м) влодиславомь пол(с)кимь с однои строньї межи па¬ 
нею Адвигою отиною пилєцкою... с другоі строньї о волость 
озалісиє... иа многи(х) роціхт» прє(д) иа(м) водила(с) (Ме¬ 
дика, 1404 Р 69—70); бьіли свідцї па(н) дмитрь ходоровь- 
скьіи... па(н) сєнко процєви(ч) (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: наз. одн. процєви(ч) 5 (1404 Р 69; 1413 Р 83; 

1421 Р 96; 1428 Я 111; 1430 Р 116); процєвичь, процєвічь 
2(1411 Р 79; 1424 Р 104); процєвич 1 (1411 Р 80); род. одн. 
процєвича (І4ІІ Р 80). 
ПРОЧ див. ПРОЧТ». 
ПРОЧЄЛНИК див. ПРОЧЄЛНИКТ». 
ПРОЧЄЛНИКОВ прикм. (3): а на то... віра прочєлнико- 

ва и віра кості братиловича (б. м. н., 1411 Созі. І, 84— 
85); И оу ставши Марта... та заплатила оуси тоти вишєписа- 
ньі пинізи... оу роукьі пана Братоула, Ирочєлникова сьіна 
(Сучава, 1462 ВО І, 52). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Прочєлииков (1462 ВО І, 52); 

род. одн. ч. Прочєлиикова (1462 ВО І, 52); наз. одн. ж. про- 
челникова (1411 Созі. І, 85). 
Пор. ПРОЧЄЛНИКТ». 

ПРОЧЄЛНИКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі бо Аре 
господар А нашєго воєводм... пань козма шандричь, паш» 
ивашко прочєлниковичь... чинимь знаменито... ажє слю- 
боуємь... великому володиславу... кролю полскомоу (Су¬ 
чава, 1433 Созі. II, 650—651). 
ФОРМИ: наз. одн. прочєлииковичт» (1433 Созі. II, 650). 
ПРОЧЄЛНИКТ», ПРОЧЄЛНИК Ч. (15) (особова назва): 

ми... пань прочєлникь стоянь, пань Ацько писарь... ко¬ 
ролю польскому... слюбуєми... ему вірни бьіти и послуш- 
ни (Кам’янець, 1404 Созі. II, 625); мьі... па(н) чурба, пань 
прочєлникь стоянь... слюбили есмьі... владиславови, ко¬ 
ролеви польскому... помагати с нашою силою (Львів, 1407 
Созі. II, 628—629); И прївилїє, що имали наши слоуги 
Юрша и (оуноук его Ил>ЇАш, діда их Ивашка Прочелни- 
ка, от оуика нашєго от ИлїАша воєводї, єще ю дали оу 
роу(ки сл)оузі нашємоу Тоадєроу (Ясси, 1497 ВБ II, 96). 
ФОРМИ: наз. одн. прочєлникь, Прочєлник, прочє(л)- 

ни(к) (1404 Созі. II, 625; 1407 Созі. II, 629; 1421 Созі. І, 
142; 1490 ВО І, 434); род. одн. прочєлиика, Прочєлиика 
10 (1407 Созі. І, 57; 1411 Созі. І, 95; 1420 Созі. І, 136; 1423 
Созі. І, 154, 157; 1433 Созі. І, 362; 1490 ВО І, 434; 1497 
ВО II, 96); прочєлиика 1 (1412 0/К«А» 440). 
ПРОЧЄЛНИЧИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тім мьі (ви)дівшє их правою слоужбою до нас 
(от) діда нашєго от Ал(є)ксандра воєводи... (села) на 
Кр'ьлигьтоурі, на имі Прочєлничи... и Богданєщи (б. м. 
н., 1490 ВО І, 434). 
ФОРМИ: наз. Прочєлничи (1490 ВО І, 434). 
*ПРОЧЄЩИ див. ПРОЧЄЩЇИ. 
прочещїи мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тімь ми... дали єсмь (зіс.— Прим, вид.) ему... села... 
на имі прочещїи и сперлещи (Сучава, 1409 Созі. І, 64); 
тімжє ми... дали єсми ємоу... села... прочєщи... и нєга- 
шєщи (Сучава, 1448 Созі. II, 355). 
ФОРМИ: наз. прочещїи (1409 Созі. І, 64; 1432 Созі. І, 

343); знах. прочєщи (1448 Созі. II, 355). 
*ПРОЧИИ прикм. (13) 1. інший (11): Сє азь... ан(д)рє(и) 

владимирови(ч)... сь своєю жєною... поклонили сА єсмьі... 

при(д)бньі(м) оці(м) антонїю и 0єо(до)сїю и прочи(м) прп(д)- 

бньі(м) и бгоносньі(м) оцє(м) пєчєрьскьі(м) (Київ, 1446 Р 
154); а кто бьі хотіль тоє пороушити, таковьш да єст про- 
кліть... от свАтьіх врьховних апостоль Петра и Павла 
и прочїих (Гирлов, 1499 ВБ II, 163). 

2. (у знач. іменника) (у множині) інші, решта (1): па(к) 
кто сь покоуси(т) пороушити того вьішєписаннаго нашєго 

даанїА...таковїи да єсть проклА(т)... о(т) стьі(х) чєтири 

єу(г)гєлиста (зіс.— Прим, вид.) и о(т) ві стьі(х) врьховньі(х) 
ап(с)ль и прочїи(х) (Ясси, 1500 Созі. 3. 231); 

и п р о ч а я (1) (уживається у кінці переліку, вказує 
на його неповноту, на можливість його продовження) і 
так далі, і інш.: Александерь, милостию Божею великий 
князь Литовьский, Руський, Жомоитский и прочая (Го* 
родно, 1498 АрхЮЗР іЛ/І, 1). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. зам. род. от прочїи (1488 ВО І, 343; 

ДГСВМЩ; ДГСПМ; 1490 ВО\, 421; ОС 149); наз. мн. с. 
прочая (1498 АрхЮЗР і/уТ, і); род. мн. прочїих, прочїи(х) 
(1488 ВБ 1, 349; 1489 ВО І, 378; 1492 ВО І, 511; 1499 ВО II, 
155, 163; !500 Созі. 3. 231); дав. мн. прочи(м) (1446 Я 154). 

* ПРОЧЇИ див. *ПРОЧИИ. 
ПРОЧТ», ПРОЧЬ, ПРОЧ присл. (12) (від якого-небудь 

місця, за межі чогось) геть (2): а их милости имают его 
вьгнати и вьпоудити проч из их милости зємлАх, аби нє 
мешкал ни жадного часоу под их панством (Гирлов, 1499 
ВО II, 421); 
проч іхати (1), іхати прочь (1) від’їхати, 

поїхати геть: а коли бнх я хотіль от кн(А)зА єго м(и>л(о>- 
сти проч іхати... тогдьі я и діти моі мають іхати коудьі 
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хотАт (Острог, 1466 А5 І, 61); а єстли которьій с тьіх не хо- 
тєл ємоу служити и он (о)ставивши имїне єдь прочь зо 
всимі своимі статком!!, нижли от(є)ці н(а)ші... так взАл 
тоє имїньє к своим рукам (Вільна, 1499 АЗ І, 118); и т и 
прочь (2), прочь и ти (1) див. ИТИ 4; поєхати 
п р о ч (2) див. ПОЄХАТИ; поити прочь (2), 
прочь поити (2) див. ПОИТИ1. 

♦ПРОЧАЛНИКЬ див. ПРОЧЄЛНИКЬ. 
*іірОШЄНЇЄ с. (і) просьба: такоє воз(д)анїє иньшїи жа- 

лобьі вєликьш имають бьітї ві прошєнїю книгьі земьскьі 
пїсаньї (XV ст. СЯ 42 зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. прошєнїю (XV ст. СЯ 42 зв.). 
Пор. ПРОСИТИ. 
•ПРОЩЄНЇЄ с. (2) О и м а т и п р о щ є н ї є див. 

ИМАТИ2. 
ФОРМИ: род. одн. прощєнїя, прощєиїА (1499 ВИ II, 

421). 
Пор. * ПРОСТИТИ. 
•ПРО'ЙХАТИ діесл. док. (2) 1. (через що) переїхати, про¬ 

їхати (1): и кольї есмо проихальї черезі лісі Почапинскнй 
до дольїни Кобельїка... ажь тамі есмо... застальї бояр в 
Хмельницкихь... которьіе намь поведали: же оді долини по 
правой сторони грунті Хмельницкій (Новоселиця, 1430 
гвкл 7). 

2. (без додатка) (направлятися кудись, користуючись 
відповідними засобами переміщення) проїхати (1): ві Кор- 
цьі оді накладного воза по два гроши, а оді порожнего не 
надобе, а проїдегь, а промїшкаегь больші чотьірь неділь 
хотя одині день, ино за ся їдучи, такожі по два гроши 
(Степань, 2-а пол, XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. есмо проихальї (1430 ГВКЛ 7); 

майб. З ос. одн. проїдеть (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
Див. ще 'ЙХАТИ. 
•ПРОАВИТИ діесл. док. (1) (кому) (довести до відома) 

заявити (кому), повідомити, сповістити (кого): Якожі 
проАвилі єсми перєжє сєго королю єго милости, и король 
бьі єго милость о томі розісмотрєль (б. м. н., 1481 ВО 
II, 364). 
ФОРМИ: перф, 1 ос. одн. ч. промвиль єсми (1481 ВЕ> 

II, 364). 
Див. ще *ПРОАВЛАТИ. 
*ПРОАВЛАТИ діесл. недок. (2) (на чім) заявляти, по¬ 

відомляти, сповіщати (чим) (1): доколА и на(ш) посо(л) 
и сходи (т) до господар А нашєго, до королА єго мл(с)ти, 
и мьі сами и с нашимь живото(м) боудє(м) пєрє(д) єго мл(с)- 
тїю, яко вьішє на то(м) листоу проАвлАємь (Хотин, 1455 
Сові. II, 774—775); 

(кого) указувати (на кого), називати (кого) (1): А пан и 
господар ь наш король єго милость... абьі нам пол нили и 
здержали, подлоуг слюбов и записов што сА записовали и 
конали межи нами и межи тьіми то трима великими... 
чєсники, што их проАвлАємь оу вьішнєм писмєни (Суча- 
ва, 1462 Ви II, 292). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. проАвлАємь (1455 Сові. II, 775; 

1462 ВО II, 292). 
Див. ще *ПРОАВИТИ. 
! ПРСРОЗКИИ див. *ПРЄР03КИИ. 
*ПРУДНИКТ>ч. (1) (назва урочища у Волинській землі): 

по половине зь Любчемь грань, кудьі речька идегь... 
недалеко села нашого Своза, ажі ку Пруднику идучи 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІЛ/І, 2). 
ФОРМИ: дав. одн. Прудиику (1322 АрхЮЗР ІАН, 2). 
*ПР0УЗВИЩЄ див. *ПР03ВИЩЄ. 
*ПРУНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тімі мьі... дали єсми ємоу оу нашєи зємли... міста о(т) 
поустини пониже проуна (Васлуй, 1436 Со$/. І, 444). 
ФОРМИ: род. одн. проуиа (1436 С05/. І, 444). 
*ПРУСИ мн. (3) (назва давніх балтійських племен) 

прусси (2): мьі панове и боАрє землі молдав(с)кои... слю- 
били єсми... с воєводами землі молдав(с)коі... велебному 

кролеви, вол оди слав у... вєрньїмі бьіти и помагати со всею 
нашєю (м)чью... противі туркові, противі татаромь, 
противі (п)руси (в ориг. руси.— Прим, вид.) (Сучава, 
1395 Сові. II, 612—613); 

(територія, заселена пруссами) прусська земля 
(1): а мьі есмо бьіли хотіли... о(т)сю(л) с короуньї нїко- 

торьш паньї радньш... к ва(м) до кнзьства великого посла¬ 
ти кдьіжь с короуньї до проус/ь тАгнє(м) с божьєю гюмочью 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: наз. зам. род. противь ! руси (1395 Сові. II, 

613); род. проусі, пру(с) (1395 Сові. II, 612; 1447—1492 
ЛКБВ). 
ПРО УС КИЙ ч. (2) (особова назва): А при том бьіл: пан 

Михайло Цїдилович хороужи лоуцкий... пан Ивашко 
Проуский (Острог, 1466 АЗ І, 61—62). 
ФОРМИ: наз. одн. Проуский (1466 АЗ І, 61, 62). 
ПРУСКІЙ, ПРОУСКЬї, РРУ5К! прикм. (19) давньо- 

прусський: знамєнитосто чинимьі прєзь тінь листь... ижє 
мьі романі воєвода... слубуємі... королеви... вірне слу¬ 
жити... на его оусї нєприАтелї помагати... вьіАвіши землю 
пруськую и литовьскую (Сучава, 1393 Сові. II, 607); ми 
великій князь Швитригайло, Литовскій, Рускій, Прускій 
и иньіхі чинимь знаменито... ижі видимі (!) намь службу 
вірную... пана Петрашка Ланевича... дали есьмо уві 
Острозскомі повіті Межирїчье (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 
і8); в літо ф зцоє снємь посполитьі зємль... кролі єго МИ¬ 

ЛОСТІ... под Хотинем бьіл... на которого соимоу кончанїе 
и діланїє... вєлєможньї панове... и... Казимирь... крол пол- 
ски и вєликьі кнїзь литовскьі... и проускьі... соуть со- 
сланьї и налицєньї (під Хотином, 1467 ВИ II, 297); яко коли 
от давного а прєминоулєго часоу нїкотораА неприязнь... 
и валка бьіла межи нами и межи... паном Яном Олбрах- 
том... кралем полскьім и наивьішшим кнАзєм литовскьім... 
проускьім и иньїх паном и дідичем, и тьіми часи... крал... 
нам біси мєрзАчки отпоустиль (Гирлов, і499 ВО II, 4і9). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Прускій 2 (1446 АкЮЗР 1, 18; 

1454 АЛМ 12); Ргихкі 1 (1478 АрхЮЗР 1/ІУ, 8); проускьі 
1 (1467 ВО II, 297); род. одн. ч.г с пруского, проуского 
(1478 ОБРН 130; 1485 ВО II, 371); дав. одн. ч., с. проуско- 
моу, прускому (1462 ВО її, 289, 292; 1468 ВО II, ЗОЇ; 
1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 1479 ВО II, 351); ор. одн. ч. 
проускмм (1499 ВО II, 419); наз. одн. с. Прускоє, проускоє 
4 (1447—1492 ЛКБВ\ 2-а пол. XV ст. АЛМ 8; 1487 АЗ 
І, 87, 240); Прусское 2 (1410 АкВАК XI, 5; 1499 АЛМ 
вип. 2, 36); знах. одн. ж. пруськую (1393 Сові. II, 607). 
Пор. * ПРУСИ. 
*ПРУССК1Й див. ПРУСКІЙ. 
*ПРОУСТТ> ч. (1) (болг. пруст) сіни: а оньї имають писа¬ 

ти намь за тьіА два села дві црквьі єдна о(т) долнєго тріга, 
а дроугаа котора наша волА бЛдєть... или единь домь 
или проу(ст) (б. м. н., 1415 Сові. І, 122). 
ФОРМИ: знах. одн. проу(ст) (1415 Сові. І, 122). 
*ПРУСЬ1 мн. (1) (назва села у Волинській землі): и ми, 

досмотрївши зі нашими князи и пани... дали есьмо... ві 
Луцкомі повіті Михалковичи и Пруси (Луцьк, 1446 
АкЮЗР І, 18). 
ФОРМИ: знах. Пруси (1446 АкЮЗР І, 18). 
^ПРУСЬКИМ див. ПРУСКІЙ. 
*ПРОУТ див. ПРОУТЬ. 
*ПРОУТЄЦА ж. (1) (назва потоку у Молдавському кня¬ 

зівстві): тє(м) мьш (!)... дали и потврідили єсми ємоу... 

озеро лахо(м) о(т) грьла слнце... гдє оупадає(т) оу проутє- 
цоу (Сучава, 1459 Сові. 5. 22). 
ФОРМИ: знах. одн. проутєцоу (1459 Сові. 3. 22). 
*ПРОУТЇЄс., зб. (1) (вербові гілки) пруття: аєт (!) тамо 

овцї пасїти илї рїбоу гонити илї роубати оу лїсоу дрївь илї 
проутїє... илї боуд що бєзнх (!) знанїє (Корочин Камінь, 
1458 МіН. О ос. 122). 
ФОРМИ: знах. проутїє (1458 МіН. О ос. 122). 
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♦ПРОУТОВЬ прикм. (2) Л д* л ь проутовь див. 
Д'ЕЛ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. проутовь (1415 Сойі. І, 121); ор. 

сдн. ч. проутов*(м) (1415 Сойі. І, 121—122). 
* ПРО У Тії див, ПРОУТЬ. 
ПРОУТЬ ч. (55) (назва ріки) Прут: мьі алєксандрь воє¬ 

вода... чинимь знаменито... ожє... дали єсмьі монастьірєви 
стго оузнєсєнїа христова... одно озєро на прут* (Сучава, 
1409 Сові. І, 71); а мьітакождєрє и от нас єсмьі дали и по- 
твьрдили слоуз* нашємоу Єфрємоу... село от Костєщи на 
оустїє Чюхра, гдє оупадаєт оу проут (Сучава, 1499 Ви 
її, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. млиньї оу Проуть (1472 ВИ 

І, 170); род. одн. Проута, проута, Проут (1429 Сові, І, 269: 
1468 ВИ І, 130; 1472 ВО І, 169; 1473 ШКИ 165; 1489 
ВО І, 373, 374; 1493 ВО її, 3); знах. одн. Проут 4 (1499 
Ви її, і ЗО); Проуть і (і 489 Ви І, 374); ор. одн. проутомь, 
Проутомь, Проутомь, проуто(мь), Проутом, проуто(м) 
(1429 ДГОБК; Сові. І, 269; 1439 Сові. її, 41; 1445 
483; 1448 Сові. II, 324; 1462 ВО І, 52; 1476 ВО І, 211; 1478 
ВО І, 219; 1489 ВО І, 373; 1497 ВО II, 102 і т. ін.); місц. 
одн. на Проут*, прут*, проут*, Проут м 22 (1409 Сові. І, 
71; 1429 Сові. І, 269; 1436 Сові. І, 475; 1437 Сові. І, 529; 
1448 Сові. II, 324; 1453 Сові. II, 495; 1456 Сові. II, 577; 
1472 ВО І, 169; 1473 ІІЩН 164; 1495 ВО II, 78 і т. ін.); 
на проути 1 (1437 Сові. і, 541); иа ! протл 1 (1437 Сові. І, 
541). 

*РРІІ52А МІА ж. (1) (назва містечка у Троцькому 
воєводстві): а іізгсге жйозіу Іу Ргизгапиш, КоЬгуп, 2с1і- 
іо^, XVіасіу і Зіопішзкоіе жйозіу гасгеріїі (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: знах. одн. Ргизгапиіи (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

141). 
ПРЬВО присл. (4) (цсл. прьво) спершу, спочатку, на¬ 

самперед: И єщї єсмо дали... томо<у>... монастир(оу)... 
бранищю... починши от верх Никида... до рькитиш... одо 
гдє єсмо прьво почали (Сучава, 1491 ВО І, 473); Ино мьі 
єсмо им досмотрили и познамєнали коуда <б)ило и при- 
слоухало издавна: починши... от могилоу к(оп)аноу та 
чєрєс ровню на вєликьі дил... на бєрєг Брьлада, от гдє єсмо 
прьво почали (Бирлад, 1495 ВО II, 64). 
Див. ще ИСПЄРВА, ИС ПРЬВА, НАИПЄРВЬІ2, 

ПЄРВО 3. 
ПРЬВО У Л ч. (1) (особова назва): И сьтвори си камєнь 

вь дни Іо Н*гоє воєвода: сьтвори Барбоу(л) бань и Прьвоул 
дворник (Дял, 1455 Міс. Оос.). 
ФОРМИ: наз. одн. Прьвоул (1455 Міс. Оос.). 
ПРЬВЬІ числ. (6) (цсл. прьвь) 1. (порядковий, співвіднос¬ 

ний з числом один) перший (3): мьі пєтрь воєво(д)а... зна¬ 
менито чини(м).,. ажє... дали єсмьі нашєм(оу) манастирю 
о(т) побратьі... чєтьіри чєля(ди) цигань прьвьі на им* 
микоула (Дольний Торг, 1444 ОІД«А» 481); Сє азь... 
ан(д)рє(и) владимирови(ч)... о(т)писаль єсмь своєи жєн* 

кнгни марїи... свою очиноу... им*нїє прьвоє а иноу (!) 
словєнєскь (Київ, 1446 Р 154). 

2. (у знач, прикметника) (3) а) попередній, давніший, 
перший (2): Раистпь кни(г) прьвьі(х) правьі(х) кролА ка- 
зимєра (XV ст. ВС 5 зв.); про то... да нє добудєть николи... 
за нужє потоптаємь вс*хь прьвьі(х) привилїи сс*мь <при>- 
вилїємь (Васлуй, 1439 Сові. II, 52); 
б) двоюрідний (1): мьі Стефан воєвода... знаменито чи¬ 

ним... ожє тоти истинньш наши слоуги Жоуржа Онича- 
ноул и прьвомоу (!) плємєник<ь є>го Іоноу Оничаноул 
слоужили намь право и в*рно (Сучава, 1483 ВО І, 267). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. прьвьі (1444 ОІД«А» 481); дав. одн. 

ч. зам. наз. прьвомоу плємєник(ь> (1483 ВО І, 267); 
наз. одн. с. прьвоє (XV ст. ВС 5 зв.); знах. одн. с. прьвоє 
(1446 Р 154); род. мн. прьвьі(х) (XV ст. ВС 5 зв.; 1439 
Сові. II, 52). 

Див. ще ПЄРВЄИШЇИ, ПЄРВЬІИ, *ПЄРВЬШИИ, 
*РЕР52¥Ь 

♦ПРЬГАРЬ ч. (16) (молд. пьіргар, мад. роІ£аг, сен. 
Ьиг^оеге, Ьиг^ег) міський радник: пишє(м) вьс*мь... 
шо(л)тузомь и прьгарємь и жудємь... и вьсєму поспо(л)ст- 
ву, варе кто имаєть должника оу брашов*, що бьі ни єдинь 
залогь нє оузАль на торговчАньї о(т) брашова (Сучава, 
1435 Сові. її, 692); а коли бьі хоти(л) бу(д) какїи бояри(н) 
на(ш), или дворни(к)... или прьгари, или бу(д) каки(х) 
р*(д)ц*... оуз*ти о(т) ни(х) бу(д) що... то(т) оузри(т) вєли- 
кои казни и оургїю г(с)вами (ьаслуй, 1452 Сові. II, /60); 
И тиж пак оу том промнслили єсмо та смо пожаловали шол- 
тоузовє и пар гаре и оуси оубогїи людї от наш трьг от Брь- 
лад, та смо потврьдили им старїи закон (Бирлад, 1495 
ВО її, 64). 
ФОРМИ: наз. мн. прьгари 6 (1452 Сові. II, 760; 1458 

ОІЯ«А» 513; 1479 ОС 140; 1481 ВО І, 256); прьгьрє, 
пр’гарє 2 (1449 Сові. II, 743; 1458 ОІР«Ау> 512); паргаровє 
1 (1495 ВО II, 62); наз. зам. род. с волєю... прьгарьі І 
(1453 Сові. II, 445); дав. мн. прьгарємь, прьгарє(м) (1435 
Сові. II, 692, 694; 1447 Сові. II, 732); знах. мн. пар гаре 
(1495 ВО II, 64); ор. мн. прьгари (1443 ПГСММ). 
Див. ще *БОУРГАРЬ 2, БОУРГОУРЬ. 
♦ПРЬГЬРЬ див. * ПРЬГАРЬ. 
ПРЬКАЛАБ див. ПАРКАЛАБЬ. 
ПРЬКАЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 
ПРЬКАЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 
ПРЬКЬЛАБ див. ПАРКАЛАБЬ. 
*ПРЬКЬЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 
ПРЬТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі пє(т)рь воєво(д)... знає(мо) чини(м)... ожє дали 

єсми сєсь ли(ст) нашє(м) сто(м) монастирю... о(т) хомора... 
на то що соу(т) села и(х) на им* прьтєщи и дїонишєво се¬ 
лище (Сучава, 1456 ГПХМ). 
ФОРМИ: наз. прьтєщи (1456 ГПХМ). 
*ПРЬТОНОШИ див. ПРЬТЬНОШИ. 
ПРЬТЬНОШИ, ПРЬТЬНОУШИ мн. (4) (назва села у 

Молдавському князівстві): и тако(ж) потвєржаємь єму... 
другоє село, повніше о(т) двора, на имА прьтьноши (Сучава, 
1453 Сові. II, 472); И отниньї села єсми тоб* оувєрноули, 
на им* Нєгоєщи... и Прьтьноуши (Дольний Торг, 1470 
ВО II, 309—310). 
ФОРМИ: наз. прьтьноши 2 (1453 Сові. II, 472; 1455 Сові. 

II, 540); Прьтьноуши 1 (1470 ВО II, 310); знах. Прьтоно- 
ши (1468 ВО II, 306). 
ПРЬТА ч. (2) (особова назва): мьі алєкеандрь воєво¬ 

да... чиньі(м) знаменито... понєжє блгопроизволи гсвоми 

и дадо(х) монастироу... оуспєнїоу стои бци... єдно село... 
гдє є(ст) бьіль татомирь и прьтА (Сучава, 1415 Сові. І, 116); 
т*мьмьі... дали єсмьі имь оу нашєи зємли села и(х) на 
имА... строинци... и литановци и на верхь солонцА гдє 
бьіль татомирь и прьтА (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. прьтА (1415 Сові. І, 116; 1429 Сові. І, 

269). 
ПРЬІ див. ПРИ. 
*ПРЬ1ВЄСИТИ див. ПРИВІСИТИ. 
*ПРЬ!ВИЛЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
*ПРЬ1ВИЛЄИ див. ПРИВИЛЄИ. 
*ПРЬІВИЛЬЄ див. ПРИВИЛЇЄ. 
*РКУ\У0О1ТІ див. РК1\УООІТ1. 
ПРИВІСИТИ див. ПРИВІСИТИ. 
♦ПРЬІВАСИТИ див. ПРИВІСИТИ. 
*ПРЬ!ГОДА див, ПРИГОДА. 
♦ПРИГОДИТИ СЯ див, *ПРИГОДИТИ СА. 
* ПРИДАВАТИ див. * ПРИДАВАТИ. 
* ПРИДАТИ див. ПРИДАТИ. 
♦ПРНЄХАНЬЄ див. *ПРИЄХАНИЄ. 
* ПРЬІЄХАТИ див. ПРИЄХАТИ. 
* ПРИЗВАТИ див. ПРИЗВАТИ. 
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*РКЇ2\У0БЕШЕ див. *ПРИЗВОЛЄНЬЄ. 
•ПРИЗВОЛЯТИ див. *ПРИЗВ0ЛАТИ. 
•ПРЬІИМОВАТИ див. РР1ЛМО\УАТ1. 
•ПРЬІИТИ див. ПРЇИТИ. 
•ПРЬІИХАТИ див. ПРИЄХАТИ. 
ПРЬІ КАЗАТИ дієсл. док. (17) 1. (кому і без додатка) 

наказати, звеліти (13): Ргукагаї Рап БесІуЬоІсі {в ориг. 
Бе_сІукок1а_.— Прим. вид.) жиеиюсіа \ууїепзкі (Ужів, 
1420 АЗ 1, 26); та(к) король господарь приказаль намь 

своимь листом^ а бьіхмо... розкохали межи влдкою а межи 

стрілковци о землю о црквну и ліс (Погоничі, 1422 Р 97); 
а на то свідоцство нашєму листу и пєча(т) нашу приказа- 
хомь нашєму канцлирєви привісити к сєму нашєму листу 
(Бирлад, 1439 Сові. II, 714); Князь Борис канциерни (!) 
приказаль (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 19); Што ваша ми- 
лость мне очивисте приказали... абьіхь оті» вашей милости 
князю Михайлу Санькгушковичу приказаль да и тьімь 
земяномь, которьіе именя свои мають под ловьі Свииюские... 
штобьі лобові» вашей милости не пустошили (Луцьк, 1475 — 
1480 АрхЮЗР 8/1V, 20); И мьі очевисто приказали Богдану, 
абьі то все имь поотдаваль (Вільна, 1498 АЛМ 159). 

2. (кому) (у заповіті) заповісти, відказати (1): А не 
останут ли сА діти по лєнковє животі ино лєнькову бли- 
жєму (так.— Прим, вид.) а любо кому лєнко прикажєть 
по своє(м) животі тому тако жь таА села держати вічно 
непорушно (Житомир, 1433 Р 127). 

3. (що до кого, к кому) сказати, передати, переказати 
(що кому) (3): а на то есми к сему моєму листу и пєчат свою 
привесил, а приказал есми кь спожи (!) и матцє моей и кь 
брати моей, абьі их м(и>л(о)сть... свои пєчати привесилн 
к сєму моєму листу (б. м. н., 1470 АЗ І, 67); А што до наст» 
прьїказали есте, ажт» не станєть ся промежи вами зь ве¬ 
ликим!» князем!» Алєксант»дромь мирт», тьі и до наст» при¬ 
силаєш! (б. м. н., 1498 ВО І!, 409). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. мн. приказахомь (1439 Сові. II, 714); 

перф. 1 ос. одн. ч. приказал есми (1470 А5 І, 67); 3 ос. одн. 
ч. приказаль, приказа(л) 4 (1422 Р 97; 1430 АрхЮЗР 8/1V, 
8; 1445 ЗНТШ СХУ, 19; 1496 ПДВКА 60); ргукагаі 1 (1420 
А З І, 26); 1 ос. мн. приказали 3 (1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV, 21; 1495 АЛМ 84; 1498 АЛМ 159); приказали есмо 1 
(1498 АЛМ 159); 2 ос. мн. прьїказали есте (1498 ВИ II, 409); 
майб. З ос. одн. прикажєть 1 (1433 Р 127); хочєть прьіказа¬ 
ти і (1496 ВО II, 405); баж.-ум. сп. і ос. одн. ч. абьіхь... 
приказаль (1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 20); 1 ос. мн. абьіх- 
мо прьїказали (1496 ВО II, 405). 
Див. ще *ВСКАЗАТИ, ВСКАЗЬІВАТИ 1, *КАЗАТИ, 

•ПРИКАЗУВАТИ, РОСКАЗАТЬ 3, * РОС КАЗЬІ ВАТИ, 
СКАЗАТИ З, *СКАЗОВАТИ. 

•ПРИКАЗУВАТИ див. •ПРИКАЗУВАТИ. 
•ПРЬІЛОЖИТИ див. ПРИЛОЖИТИ. 
•РРУМ02С2ЇС2 ч. (1) (особова назва): а ргу Іогп ЬуІу 

2 тоіеу гикі гетіапе Вегезіеузкіуі Вопаап а іакиЬ Ргу- 
погсгусгу (Тришин, 1500 ДПЖЩ- 
ФОРМИ: наз. мн. Ргупогсгусгу (1500 ДПЖН). 
ПРЬІНЯТИ дієсл. док. (10) 1. (що, що від кого) (одержа¬ 

ти) прийняти (2): И того ради приймете отт» вседерьжите- 
ля Бога благодать и милость (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/У І, 
5); Мьі хочемо его црьіняти и дерьжати на мирт» вєчньїй 
(б. м. н., 1496 ВО II, 402). 

2. (що) (не заперечувати проти чого) прийняти (2): мн 
хочємь... бьі того хто тьш свєткьі вєді жебьі соудья свидє(ч)- 
ство и(х) прїнА(л) а ихь свїдє(ч)ство моцно (XV ст. ВС 20); 
а што есте его запись отт» нєго кт» намт» принесли, и мьі 
тотт» запис!» есмо прьіняли (б. м. н., 1496 ВБ II, 405). 

3. (кого, кого ким) (взяти до себе) прийняти (3): А иваш- 
ко, снт» пєтра воєводн... знаємо чиню... ажє вєлєбньш 
г(с)дрь, влодиславт»... кроль пол(с)ки и вєлєбньш кнА(з), 
витовтт» литов<с>ки, смиловали(с) надо мною, принАли 
суть мене собі слугою (Берестя, 1400 Сові. II, 619); Про 

тожт», коли она его вт» тое именье приняла за сьіна место 
своєю доброю волею... и мьі ему тое именье дали (Краків, 
1489 РИБ 438). 

4. (кого) (прихильно зустріти) прийняти (2): єстли 
мистрт» подлоугт» свои(х) листовт» васт» за срідники єдна- 
ньє покоя боудєть хотіти міти яко з великоє с цілоє при- 
язни дсюу.&.аньємт» рада короуньї васт» тіжь прийме (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); и мьі и(х) ласкаве принА¬ 
ли и почтивость и(м) вділали (б. м. н., 1495 ПЛПС)\ 
О (слидь) приняти (1) див. *СЛІїДЬ 1. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. приняла 1 (1489 РИБ 438); 

! прииела 1 (1489 РИБ 437); 1 ос. мн. мьі... есмо приияли 
1 (1496 ВО II, 405); принАли 1 (1495 ПЛПС)\ 3 ос. мн. 
принАли суть (1400 Сові. II, 619); майб. З ос. одн. приимє 
(1447—1492 ЛКБВ); 1 ос. мн. хочемо... прьшяти (1496 
ВО II, 402); 2 ос. мн. приймете (1440 АрхЮЗР 1/У І, 5); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. жєбьі... прїнл(л) (XV ст. ВС 20); 
нак. сп. З ос. мн. да... приимоуть (1458 ДГСВМЩ). 
Див. ще *ПРИИМАТИ, РІШМО\УАТ1, ПРЇИМИТИ, 

*ПРЇАТИ. 
•ПРЬІСЄГА див. ПРУСЯ ГА. 
•ПРУСЄГАТИ див. ПРИСЯГАТИ. 
•ПРЬІСЛАТИ див. ПРИСЛАТИ. 
! РРУ5БІІ2АБ0 (РКУЗЕБІ52АБО) див. ПРИСЛУШАТИ. 
*ПРЬІСЛОУХАТИ див. ПРИСЛУХАТИ. 
*РК У5ТА\У1Т1 дієсл. док. (І) (кого) приєднати: А різгеіе 

\Уазга тіїозі, іге Розої \Уа52 і сігийуу Кііетіскіу розоі 
іесіиі іх ІМітес 5іис1у сгегег пазгиіи 2егп1и, 52ІоЬусЬот рак 
ІЄ52С2Є ту, ІгеііеЬо пазгеїго розіа ргузіадуіхузгу оіри- 
зіу І і ко кпіагіи Згшігукйауіи (Липнишкн, 1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 139—140). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, ргузіатоііузгу (1433 ЗНТШ 

БХХУІ, 140). 
•ПРЬІСТАВЬ ч. (4) (особа, призначена для супроводу 

і охорони когось) охоронник: И мн... даєм!» его посломь 
добровольноє проєханьє через!» нашу землю (до Москви) 
и огь толь зася до его земли зт» нашими прьіставьі (б. м. н., 
1496 ВО II, 405); И тєжь нашого дворанина прьіставомь 
дали есмо тим!» его посломь (Вільна, 1498 ВО II, 412), 
ФОРМИ: знах. одн. прьістава (1496 ОПВВД; ПСВВ 

192 зв.); ор. одн. прьіставомь (1498 ВО II, 412); ор. мн. 
пристави (1496 ВО II, 405). 

•РКУ5ТАТУ 51А дієсл. док. (1) (к кому) приєднатися, 
пристати (до кого): Ісіет рєгєи зіеЬіе па 1гу сіогоЬу, пекоіо- 
туіе пазгу иге и ісЬ гетіі а сіаппуіе июїозіу тпоЬуіе 
ргузіаіізіа к пат, йасізіа (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 
140—141). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. ргузіаіізіа (1433 ЗНТШ БХХУІ, 

141). 
Див. ще ПРИСТАТИ. 
ПРЬІСТУПИТИ дієсл. док. (8) Б (кому) прийти (до кого) 

(1): ми стєфань воєвода знаємо чиньїмь... што... оучинили 
есми вірною покороу... брату нашєму старшєму, илїашоу 
воєводі, мл(с)тивє пристоу(пи)ли есми и поклонили сА 
єсму (!) яко г(сд)ноу нашемоу и братоу старшємоу (Бирлад, 
1435 Сові. II, 678—679). 

2. (к кому, к чому) приєднатися (до кого, до чого) (6): 
про ть жь Азь про тото добродійство прорєчєньїхь пановь 
приступаю и приступиль есмь... ку наоосвіцєньшєму 
кнАжАтю и пану... володиславови... королю польско(м) 
...истнми горо(д)... што жь тьімн ра(з) оу моюмь держАнию 
су(т) (Кременець, 1434 Р 130); и тьі, по своєй оутвєрьжо- 
ной грамотє... ему ни вь чомь не исправляєшь: дочєрь 
его ноудишь приступити кь римьскому закону (б. м. н., 
1499 ВО II, 448); 

пристоупити оу еднаньє (промежи 
кого) (1) укласти договір за взаємною згодою (між ким): 
и потомь есмо не даючи сА оу право пристоупили есмо 
с обоу сторонь оу еднаньє промежи старшихь приАтєлєй 
нашихь (Вільна, 1482 АЗ І, 79). 
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ФОРМИ: інф. приступити (1499 ВВ її, 448); перф. 
1 ос. одн. ч. приступиль єсмь 2 (1434 Р 130); приступиль 
єсми 1 (1435 Р 132); І ос. мн. пристоу<пи>ли єсмм 1 (1435 
Созі. її, 679); єсмо... пристоупнли єсмо 1 (1482 АЗ І, 79); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. приступила би (1499 ВВ її, 448); 
З ос. мн. штоОи приступили (1499 ВВ II, 448). 
Див. ще ВСТУПИТИ, * ПРИСТУПАТИ, ПРИСТОУПО- 

ВАТИ. 
* ПРЬІСУДИТИ див. * ПРИСУДИТИ. 
•ПРИСИЛАТИ дієсл. недок. (13) (кого до кого, кого к 

кому) (посилати з якоюсь метою, з дорученням) присилати 
(кого до кого): присьілаль да (!) на(с) Бгомолєць нашь 
архима(н)дри(т) Пєчє(р)скїи с кїєва... крьілошань и за- 
сто(л)пники жалоуючися на митрополита кїєвского.., 
што(ж) и(м) насилїє чини(г) (6. м. н., 1481 ГПМ); Што твоя 
МИЛОСТЬ ПЄрЬВО сєго КЬ НамЬ ПрЬІСЬІЛаЛ'Ь ПОСЛОВІ СВОИХЬ... 
а черезТ; тьіи свои посльі всказьіваль єси до кась непоминаю- 
чьі намь штожь стародавна иашьі прєдьковє... сь твоими 
прєдьки... мели приятельство и любовь (Троки, 1494 
ВВ II, 386—387); Што прьісьілаль єси кь намь своєго пос¬ 
ла Богуша дьяка... повєдаючьі намь вашу прьігодоу, кото- 
рая вамь стала се оть тьстя вашого (б, м. н., 1499 ВВ II, 
447). 
ФОРМИ: теп. 2 ос. одн. присилаєшь (1498 ВВ II, 409); 

перф. 2 ос. одн. ч. єси.., прьісьілаль 2 (1496 ПДСВВ; 1498 
ВВ II, 409); єси присилаль 1 (1496 ПДСВВ); присилала 
єси 1 (1499 ВВ II, 447); єси присмлалт» 1 (1496 ОКИВ); 
З ос. одн. ч. прьісьілалг, ргузуіаї 4 (1494 ВВ II, 386, 388; 
1496 ПСВВ 192; 1498 ВВ II, 412); присилаль 2 (1481 
ГПМ; 1496 ВВ II, 407); 2 ос. мн. присилали єстє (1496 
ПСВВ 192 зв.). 
Див. ще * ВИСЛАТИ, * ВИСИЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДО- 

СЛАТИ С% *ОТОСЛАТИ 2, ПОСЛАТИ І, ПОСИЛАТИ, 
* СЛАТИ 1, СЬСЛАТИ, *СЬ1ЛАТИ. 
ПРЬІСЯГА, ПРИСАГАж. (82) 1. (клятвене підтверджен¬ 

ня правдивості чого) присяга (11): сЬтезІ^апіп гпазеР га- 
ріаіііі аІЬо ргізіаЬоіи зіа осгізіііл (Луцьк, 1388 £РЬ 103); 
того ра(ди) ива(н) ись своими братїами они сЯ о(т)мєтали 
о(т) свою присЬгу и не хотили присягнути ИСЬ своими при- 
сЯжнищМВаслуй, 1474 РГС); Кто бЛдє(т) нєко(т)рьіи до¬ 
брив) члвкь на соу(д) позвана о квалгь тогди имєєть по* 
во(д) на него досвє(т)чить або то(т) добрий имеє(т) самь 
своєю прїсАгою о(т)бьіть (XV ст. ВС 18); и та(м) казали 
є(с)мо на тоє дЯло вьієхати намЯстнику дороги(ц)кому... 
слушати присАги ти(х) свЯтко(в) и конєць томоу промєжу 
ни(х) вчинити (Вільна, 1495 ВМЗД); 

(клятвене обіцяння чого) присяга (67): коли сА вороти(м) 
сложи(в) той слю(б) тогда хочємь кголдова(т) королє(в)... 
вЯриоє послу(ш)ство дєржа(т) подь присАгою (Молодечно, 
1388 Р 43); а симь нашими листомь потвєржАємь... то на¬ 
ше голдованїє и присАги прорєченьїє^ (Дольний Торг, 
1411 Сові, II, 638); пак ли коро(л) єго млеть не оусьхочєть 
мА оставить при дєржАнию тн(х) городовь... тогди А хо- 
чю тоЯ присАги моєЯ порожєн бить противоу єго млеть 
(Кременець, 1434 Р 130—131); а наивьішє того вьішєпи- 
саннаго слюбуємь то издєржати... по(д) нашєю присАгою 
(Серет, 1445 Созі. II, 729); Тоє вьсє вншєписанноє ми ви- 
шєписаннїи І о Стєфан воєвода... на тне слюбн и присЯги... 
слюбоуєм посполоу и сь сином нашим Богданом воєво¬ 
дою (Гирлов, 1499 ВВ II, 425); 
имати присЯгоу(І) див. ИМАТИ2; и мати с А 

под присягою (1) див. *ИМАТИ СЯ* 
2. клятвопорушення (2): нє хочє(м) имЯ(т) такьі(х) о(т)- 

кла(до)вь ро(ч)нн(х) о(т) нашихь по(д)данн(х) што би тьіи 
прїсАгн нє били анї тьіи щкодьі (XV ст. СД 39 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. присяга 1 (1496 ВВ II, 402); зам. ор. 

обЯчюємьі присяга... и чтью 1 (1388 Р 41); род. одн. при¬ 
сяги, присяги, прїсяги 8 (1434 Соз/. II, 663, 666; Р 131; 
1435 Созі. II, 689; 1436 Созі. II, 698; 1448 Созі. II, 734; 

XV ст. ВС 27; 1453 Созі. II, 766); присяги 2 (1462 ВВ II, 
284, 285); присяги 2 (1498 ВВ II, 414; 1499 ВВ II, 449); 
присєги 1 (1498 ВО II, 414); знах. одн. присягоу, прися¬ 
гу, присягоу, прїсягоу 8 (1434 Созі. II, 664; 1484 ДМ; 
1485 ВВ II, 372; XV ст. ВС 24; 1496 ОПСВВ 62; ПДВКА 
60, 61); присєгу 1 (1496 ВВ II, 407); зам. род. о(т) свою 
присягу І (1474 РГС); ор. одн. присягою, присягою, прї- 
сягою, ргізіаНоіи 19 (1388 ІРЬ 103; Р 43; 1434 Созі. II. 664; 
Р 131; 1445 Созі. II, 729; 1448 Созі. II, 734; 1453 Созі. II, 
766; 1457 Созі. II, 809; XV ст. ВС 18; 1496 ОПСВВ 62 
і т. ін.); присягою 7 (1496 ВВ II, 401, 402, 405, 407); присє- 
гою 1 (1496 ВВ II, 402); місц. одн. и ргізіаІіі (1388 2Р/, 104); 
наз. мн. присяги, присяги 5 (1442 Созі. II, 716, 719; 1445 
Созі. II, 726); прїсАпя 2 (XV ст. СЯ 39 зв.); зам. род. под- 
лоуг слюбов... и присяги наши 1 (1462 ВВ II, 293); род. 
мн. присягь, присяг, ргізіаИ 8 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 
Созі. II. 651; Р 120; 1434 Созі. II. 666; 1439 Созі. II. 712; 
1462 ВВ II, 290); ргузіасИ 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ,139); 
знах. мн. присяги, присяги, прїсяги 8 (1411 Созі. II, 
637, 638; 1433 Созі. II, 651; 1434 Созі. II, 663; 1436 Созі. 
II, 701; XV ст. ВС 24; 1499 ВВ II, 425); присяги 3 (1439 
Созі. II, 712; 1484 ЯМ; 1495 ВМЗД); присяги 1 (1496 ВВ 
II, 402); місц. мн. по присєгахь (1499 В В II, 449). 
ПРИСЯГАТИ, РР151АНАТ1 дієсл. недок. (19) (без до¬ 

датка) (кляшено підтверджувати правдивість чого) при¬ 
сягати, заприсягати (2): Тег изїа^ііііебто, іг гасНп... піе 
та']еї' ргїзіаЬаіі па сіезіаїегот Ьогі ргікагапі... іоіко о 
^еіікоі гес2І, ко!ога]*а Ьу Ьуіа ріаїбезіаі Ьгі^еп зегеЬга 
ШоЬо (Луцьк, 1388 2РІ 105—106); 

(кому, кому що, зробити що і без додатка) (давати клят¬ 
вене обіцяння чого) присягати (17): а пат зеткгоі ргу- 
зіаЬаІ, кїепазіа іужут Войот і лузіє ігіотії (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); я илїа воєвода... присягаю и 
обицоую сА... освичєности вашєи... вироу ч(с)тоую (Львів, 
1436 Созі. II, 698); Тоє оусє вьішєписанноє слюбоуєм и 
присягаєм здержати (Коломия, 1485 ВВ II, 372); и мьі та- 
кєжь твоєй милости єсмо присягали (б. м. н., 1496 ВВ II, 
402); Ми... Іо Стєфан воєвода... сг вьсЯми пани радни¬ 
ми... присЯгаємь и слюбоуєм... паноу Яноу Олбрахтоу, 
кралю полекому... иж... сь паном Яном Олбрахтом... мь» 
имаємо имЯти ... мир (Гирлов, 1499 ВВ II, 419—420). 
ФОРМИ: інф. ргізіаЬаіі 2 (1388 2,РЬ 106); присягати І 

(1496 ВВ II, 402); теп. 1 ос. одн. присягаю 1 (1436 Созі. 
II, 698); присєгаю і (1496 Ви II, 402); і ос. мн. присяга- 
ємь, присЯгаємь, присягаєм, присягає(м) (1435 Созі. II, 
687, 689; 1485 ВИ II, 372; 1499 ВВ II, 419); перф. 1 ос. 
одн. ч. прьісєгаль єсми (1496 ВВ II, 402); 2 ос. одн. ч. єси 
...присєгаль (1496 ВВ II, 402); 3 ос. одн. ч. присяга(л), 
ргузіаііаі (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1453 Созі. II, 766); 
І ос. мн. єсмо присягали З (і496 ВВ II, 402, 403); присяга 
лї, присягали єсми 2 (1435 Созі. її, 682, 689); ! присагали 
єсмо 1 (1435 Созі. II, 679). 
Див. ще *ЗАП РИСА ГАТИ, *ОТПРИСАЧЬ, •ОТПРИ- 

САЧЬ СА, *ПОПРИСАЧЬ, ПРИСАГНОУТИ, ПРИСАЧК 
* ПРИСЯГНУТИ див. ПРИСАГНОУТИ. 
•РРУ5ІАС2 див. ПРИСАЧЬ. 
•РРУСНООПГІдив. * ПРИХОДИТИ. 
•ПРИЯЗНЬ див. *ПРИАЗНЬ. 
•ПРИЯЗЬНЬ див. *ПРИАЗНЬ. 
•ПРНЯТЕЛСТВО див. *ПРИЯТЄЛСТВО. 
ПРЬІЯТеЛЬ див. ПРИАТЄЛЬ. 
•ПРЬїЯТЄЛЬСТВО див. *ПРИЯТЄЛСТВО. 
•ПРЬІЯТИ див. *ПРЇАТИ. 
•ПРНАЗНЬ див. *ПРИАЗНЬ. 
•ПРЬІАЗЬНЬ див. •ПРИАЗНЬ. 
•ПРНАЗЬНЬ див. * ПРИАЗНЬ. 
ПРИАТЄЛЬ див. ПРИАТЄЛЬ. 
ПРЬІАТИ див. ПРИАТИ. 
•ПРЬКАЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 
•ПРЬКЬЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 



•ПРЬЯЗНЬ — 272 — ПР'ЕЖЄНАПИСАНЬІИ 

*ПРЬЯЗНЬ див. *ПРИАЗНЬ. 
^ПР'бБЇВАЮЩИИ дієприкм. (1) який перебуває, про¬ 

живає де-небудь: ми стєфа(н) воєво(да)... знаменито чи¬ 

ннім)... о(ж) пршдр(ш) прЬ(д) нами... млбньїкь наши (1) 
ки(р) є(р)мона(Х) е(в)статїє їєгоумє(н) н а(р)хїма(н)дри(т) 
Бнстрьїчєскаго монастирі... и сьвь(м) (!) братїя(м) я (ж) 

о хь прьбївающн(м) вь стоє обїгь(л) (Корочин Камінь, 
1458 МіН. Бос. 121). 
ФОРМИ: акт. теп. ор. мн. прьбївающи(м) (1458 МіН. 

Бос. 121). 
*ПР'ББЛАГОСЛОВЄННЬІИ див. *ПР'ВБЛАГОСЛОВЄ- 

НЬІИ. 
*ПР'ББЛАГОСЛОВЄНЬІИ прикм. (14) (цсл. прЬблаго- 

словєньїи) (уживається як епітет богородиці) у вищій 
мірі наділений благодаттю, благословенний: а мьі... на¬ 
цією доброю волею... яко да утврьдимь н укріпи (м) на(ш) 
монастир о(т) пу(т)нои идєжє є(ст) хра(м) оуспєниє прє- 

свтАи чисґЬи и пр'ЬблгословенЬи вла(д)чици иашои бцн н 

приснодвЬи марїи (Сучава, 1471 ДГСМПБ); а господство 
-мн оу том благопроизволих нашим благим пронзволєнїєм... 
яко да оутврьдим и оукрЬпим наш свАтьіи монастир от 
Иоутнои, идєжє єст храм оуспєнїє пр'ЬсвАгЬи чнсгЬи и 
прЬблагословєнЬн владнчнци нашєи богородици и прнсно- 
д'Ьв'Ьи Марїи (Сучава, 1492 БО І, 509—510). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. пр*благословєи*и, прьбл(с)веиіїН, 

пр^блгословєнпи 9 (1471 ДГСМПБ; 1476 БО ї, 215, 217; 
1488 ВЕ> І, 347; ДГСПМ; 1490 БИ І, 419, 436; ДГСХМ; 
1492 БИ І, 509); пр^благословєии-Ьи 2 (1475 ББ І, 203; 
1476 ВБ ї, 211); прєблагословєиЬи 1 (149! ВГ> ї, 452); 
! преблаго Словеніє 1 (1491 ББ І, 473); ! прєблагословєниєм 
1 (1491 ББ І, 464). 

*ПР'6ВНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
*ПРГ6ВНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
’^ПР'ВВОЗЬ ч. (1) (цсл. пр'Ьвозь) переправа, перевіз: 

а тотїє вози да нє имаю(т) дати мьіта нигдє, оу нашєи зєм- 
ли, на бродо(х) и на пр'Ьвозо(х) (Сучава, 1454 Сові. II, 513). 
ФОРМИ: місц. мн. на прізвозо(х) (1454 Сові. II, 513). 
Див. ще ПЕРЕВОЗЬ 1. 
*ПР'БВЬЗЛОУБЛЄННЬІИ див. ПР'БВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
ПР'БВЬЗЛЮБЛЄНИ прикм. (192) (цсл. пр'Ьвьзлюблєньш) 

найулюбленіший: а на то є(ст) вьра г(с)вамн и вьра прь- 

вьзлюблє(н)наго ми сна илиАша воєводи (б. м. н., 1422 БІД 
їі£. № 35); А на то єст велика мартоурїа самь господства 
ми вишєписанни Стєфань воєвода, и прЬвьзлюблєни сьінь 
господства ми Алєксандро (Сучава, 1470 ББ І, 150); А на 
то єст вЬра нашєго господства... Стєфана воєводи, и в. 
прЬвьзлюбленнаго сьіна господства мн Богдана воєводи 
(Ясси, 1500 ББ II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. прЬвьзлюблєни (1470 ББ І, 150); 

род. одн. ч. прЬвьзлюбленнаго, прлвьзлюблєннаго, прь- 
вьзлюблє(н)наго, (прь)вьзлюблєииаго, прЬвьзлюбпєи- 
иа<го> 33 (1422 О/Я % № 35; 1429 Созі. І, 280; 1438 Сові. 
II, 7; 1442 Созі. II, 97; 1470 ББ І, 153; 1472 Б№«А» 528; 
1497 ББ II, 98; 1498 ББ II, 126; 1499 ББ II, 136; 1500 ББ 
II, 175 і т. ін.); прьвьзлюблєнаго 7 (1470 ББ І, 155; 1497 
ББ II, 96, 107, 113, 115; 1499 ББ II, 140; ДА 257); род. мн. 
прЬвьзлюблєиих, прьвьзлюблєнн(х), прЬвьзлюблєнихь, 
прАвьзлюблєиих, прАвьзлюблєни(х), прьвь(з)люблєни(х), 
прьвьз(лю)блєннх 94 (1428 Созі. І, 210; 1472 Созі. Б. 26; 
1479 БС 141; 1480 ББ І, 241; 1482 ББ І, 266; 1484 ББ І, 
279; 1488 ББ І, 325; 1491 ББ І, 445; 1493 Созі. 8. 176; 
1495 ББ II, 85 і т. ін.); прьвьзлюблєньїх, прАвьзлюблє- 
ньіх, прьвьзлюблєньі(х), прлвьзлюблєнн(х) прьвьзлюб- 
лєн(ьіх> 22 (1429 Созі. І, 258; 1472 ББ І, 172; Б!Д«А» 530; 
1480 ББ І, 239; 1483 Созі. 8. 122; 1491 ББ І, 449; 1492 ББ 
І, 504; 1493 ББ II, 31; 1494 ББ II, 38; 1495 ББ II, 43 
і т. ін.); прьвьзлюблєнньїх, прЬвьзлюбленньїхь, Пр/АВЬЗЛЮб* 

лєнньїх, прЬвьзлюблєнньі(х), прЬвьзлю(б)лє(н)ньі(х) 18 
(1471 0/Я«А» 527; 1473 ББ І, 184; ШКН 165; 1475 ББ І, 
203; 1476 ББ І, 209; 1484 ББ І, 277; 1486 ББ І, 290; 1491 
ББ І, 469; 1495 ББ II, 74; 1497 ББ II, 124 і т. ін.); прь- 
вьзлюблєнннх, прьвьзлюблєнни(х) 8 (1479 Ви І, 228; ВАМ 
62; Созі. 8. 98; 1487 ББ І, 296; 1489 ББ І, 377; 1490 ББ І, 
386; 1491 ББ І, 467; 1494 ББ II, 37); прєвьзлюблєнних, 
прєвозлюблєнних 4 (1479 ББ І, 226; 1491 Ви І, 453, 464, 
473); привьзлюблєнн(х) 1 (1490 БС 148); прьвьзлоублєн- 
ньіх 1 (1473 ББ І, 190); ! прЬвьзлюбьлєнньі(х) 1 (1475 
Созі. Б. 4); ! прьвьзлюллєннх(ь) 1 (1490 ДА 255); ! прЬвь- 
злюблєнньі(и) 1 (1474 РГС). 
Див. ще *ВЬЗЛЮБЛЄНН'БИШИИ. 
Пор. ВЬЗЛЮБЛЄНЬІ. 
*ПР'БВЬЗЛЮБЛЄННИИ див. ПР'бВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
*ПР'6ВЬЗЛЮБЛЄННЬІИ див. ПР'БВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
*ПР'БВЬЗЛЮБЛЄНЬІИ див. ПР'БВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
їПР'БВЬЗЛЮБ'БЛЄННЬІХ див. ПР'БВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
! ПР'ВВЬЗЛЮЛЛЄНИХЬ див. ПР'БВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
ПР'БД див. ПРЄДЬ1. 
! ПР'БДАНЇА див. *ПРИДАНИЄ. 
*ПР'БДАТ€ЛЬ див. *ПРЄДАТЄЛЬ, 
^ПР'БДОКЬ див. ПРЕДОКЬ. 
*ПР'БДРЄЧЄННЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
^ПР'БДРЄЧЄНЬІ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
* ПР'БДРЄЧЄН ЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПР'БДЬ див. ПРЄДЬ1. 
*ПР'БДЬРЄЧЄНЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПР'БДЬРЄЧЄННЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПР'БДЬРЄЧЄНЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 

*ПР'БД'БДИЦЯ ж. (1) прабаба: Іо Стєфа(н) воєвоід),., 
оукраси гро(б) своєи пр'Ьд'Ьдици кнАжни анастасїі (б. м. н., 
1497 БС 8). 
ФОРМИ: дав. одн. прьдьдици (1497 БС 8). 
♦ПР'БД'БДЬ див. *ПРАДЕДЬ. 
* ПР'БД АДЬ див. *ПРАДЕДЬ. 

ПР'БЖДЄ1, ПРЄЖДЄ, ПРАЖДЄ присл. (26) (цсл. прЬж- 

дє) 1. раніше, перед тим (25): мьі їо алєксандрь воєводи 
(!)... знаємо чинимь... ожє тоть истинньїи слоуга и болЬ- 
ринь нашь строє и ивань слоужиль прЬж(д)є почившимь 
родитєлємь нашимь правою и верною слоу(ж)бою и днє(с) 
слоужить намь правою и верною слоужбою (б. м. н., 1400 
Созі. І, 36); мьі илїа воєвода... чнннмь знаменито... ожє 
тоть истинньш слоуга нашь микльоушь распопь слоужи(л) 
прЬж(д)є стопочившєму родит(єлю) иашємоу право и 
в'Ьрно, а днє(с) слоужить намь право и в'Ьрно (Сучава, 

1442 Созі. II, 96); и паки оу тоти вншє писани(х) (!) цркви 
вь тА(х) вишє писани(х) еєлахь о(т) волости соучавскои и 

оу тоти 5 црквн оу волости чєрновскои варе ко(л)ко сЬ 
приновлЬтиП) прА(ж)дє и ко(л)ко сЬ приновА(т) а прА(д)(!) 
и причинА(т) (Сучава, 1490 БС 148). 

2. перш за все, передусім, насамперед, в першу чергу 
(1): емоу оурнкь сь вьс'Ьмь доходомь нєпопоушєно николи 
на в'Ьки в'ЬчньїА такождє и братїамь єго прЬждє н д'Ьтємь 
єго и оунучатомь єго (Хотин, 1435 0/Я«А» 465). 
Див. ще ПЄРЄЖЄ1, ПРЄЖЄ. 
ПР'БЖДЄ2 прийм. (3) (з род.) (виражає часові відношен¬ 

ня, вказує на подію, якій передує дана дія) перед (чим), до 
(чого) (3): и єщє дали єсми а сто злат оугрьских... яко да 
твор'Ьт ми пам'Ьть на в'Ьки вЬчниА ген. а, вь день свАта- 
го Василїя Великаго, вечерь парастас а заоутра свАтаа 
литоург'ЇА, якож єст обично, прЬждє сьмрьти нашєи, 
а по сьмрьти нашєи на в'Ьки в'ЬчниА (Путна, 1476 БО 
І, 217). 
Див. ще ПЄРЄЖЄ2. 
ПР'БЖЄНАПИСАНЬІИ прикм. (4) вищевказаний, вище¬ 

згаданий: про то слюбую и слюбили єсмо нашєму г(с)дрк> 
кролю влодиславу прєжє написаному... служити вЬрну 
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бити и послушну (Віслиця, 1393 Р 51); ми панове и бо Аре 
землі Молдав(с)кои... слюбили єсми с нашими г(с)подари... 
вєлєбному кролєви, володиславу, пріжєнаписаному, 
пол(с)кому, литов(с)кому и ру(с)кому... ВЄрнЬШ'Ь бити и 
помагати со всєю нашєю (м)чью (Сучава, 1395 Созі. II, 612); 
такжє коли... буду господарємь и воєводою, оу зємли ва- 
ласкои, слубую и сєи листь на себе даю, аже хочю тьімь 
лєггЬи служи(т) нашєму милому г(с)дрю, кролю пол(с)ко¬ 
му, прежє написаному (Ьерестя, 1400 Созі. II, 619). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пріжє написаний (1395 Созі. II, 

613); дав. одн. ч. прєжє написаному 2 (1393 Р 51; 1400 
Созі. II, 619); пріжєнаписаному 1 (1395 Созі. II, 612). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЄРХУПИСАНЬІИ, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄПИ- 
САННЬІИ, *ЗВЄРХУВЬІПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИСАН- 
НЬІИ, * НАПРИ ДЬВЬІПИСАНЇИ, *ПЕРВЕЙВЬІПИСАН- 
НЬІИ, * П ЕРВЕЙП ИСАН ЬІЙ, * ПЄРВОВЬІП ИСАН ЬІИ, 
*ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, *ПЕР- 
ВОП ИСАН ЬІ И, * ПЄРВИИНАП ИСАН ЬІ И, * П ЕРЕДЬП И- 
СА Н ЬІ И, * П РЄДЬП ИСА Н ЬІ И, *СВЄРХАВ ЬІ П ИСАН ЬІ И, 
* У ВЕРХ У В ЬІ П И€ АН ЬІ И. 
ПРИЗЬ див. ПРЄЗЬ. 
*ПРИИТИ див. ПРЇИТИ. 
•ПРИКАЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 
*ПРИКОПЬ ч. (2) (цсл. прікопь) рів, канава: а хотарь 

тімь сєломь почєнши о(т) молдави чєрє(с) лоупь на оусти 
Перекопа та прікопомь до троана (Сучава, 1427 П/Р«А» 
450); ми стєфань воєвода... чнни(м) знаменито... оже... 
дали и потвердили єсми монастирю нашємоу о(т) німца.. 
киприАнова пасика оу ботнє(х)... по(ч)ншє о(т) приходнща 
моловатцу вода вишнивцу... за пріко(п) на діль и о(т)- 
толі поперє(к) на тєрнавкоу (Сучава, 1470 ПЇД«А» 522). 
ФОРМИ: знах. одн. пріко(п) (1470 522); ор. одн. 

прікопомь (1427 ПІР«А» 450). 
Див. ще *ПЄРЄКОПТ>. 
•ПРИМАНЄНЬІИ прикм. (1) (цсл. прімєнєнии) вище¬ 

згаданий, вищеназваний: ми Стєфан, воєвода... знакомито 
чииим'Ь... Ако хотА... прєдкоув наших воєвод молдавских... 
обичаєм и стопєнюм наслидова(ти), и тиж их віри, пил- 
нои заслоугьі... кролюмь полскнмь... посвідчити... аби 
яко тьіи то передкове проречєннїи и прімАнєним кролюм 
полскьім... вірносгь... записали и заобвАзали, так и ми... 
их воли вірньїм наслидованєм послоухати заоужди вин- 
ни єсми (Сучава, 1462 БО II, 283—284). 
ФОРМИ: дав. мн. пріМАиєиим (1462 ВП II, 284). 
Див. ще *ВЄРХУИМЄНОВАНЬІИ, *ВЄРХУМЄНОВА- 

пЬїИ, * ВЄРХЬМЄНЄН ЬІ И, * ВЄР'ЬХУ ЇІОМЄНЄН ЬІ и, 
*ПРВИМИНЄННЬІИ, *ПРОМИНЄННЬІИ. 

*ПРИНАОСВИЦЄНШИИ прикм. найв. ст. (1) (стч. 
озуесепу, ста. озмгіесопу) (шанобливий епітет короля 
або можновладного князя) найяснішнй: На которого сои- 
моу кончанїє и діланїє... отець кнізь Григориє... и також 
бєлєможни панове... и прінаосвіцєншєє и най витеє кні- 
жА и вєлєможньї господарь нашь крол Казимирь... соуть 
сослани и налицєньї и намАнени (під Хотином, 1467 ДО 
II, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. с. прінаосвіцєншєє (1467 ВП II, 297), 
Див. ще *НАОСВИЦЄНЬШИИ, *НАОСВИЧЄНЬСКИИ. 
Пор. *ОСВИЦЄНЬІИ. 
! ПРИНОУКОВИ (ПР^ОУНОУКОВЄ) див. *ПРИ- 

ОУНОУКЬ. 
* ПРНОБРАЖЄНЇЄ с. (З)(цсл. прпображение) (назва цер¬ 
ковного свята, також календарна дата) спас, Преображен¬ 
ня: на вєликоє потвєрженьє ... листу привісили єсмо иаши 

пєчати... оу пАтокь, прєдь пріображєньємь га ба нашєго Ту 

ха (Кам’янець, 1404 Созі. II, 625); пса(н)... вье дє(н) кану(н) 
Преображення хва (Львів, 1478 ЗРМ)\ н оучинили єсми 
и вь задоушїє свАтопочивших предков... наших... яко да 
оутврьдимь н оукріпимь нашь свАтьіи монастирі»... идєжє 

есть храмь пріображенїє господа бога (Гирлов, 1499 ВП 
П, 162). 
ФОкМИ: наз. одн. зам. род. храмь пріображенїє (1499 

ВП II, 162); род. одн. Преображення (1478 ЗРМ)\ ор. одн. 
пріображєньємь (1404 Созі. II, 625). 

* ПРИОБРАЖЄНЬЄ див. ПРИОБРАЖЄНЇЄ. 
*ПРИОНОЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
•ПР'бОИОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
•ПРИПИСЬ ч. (1) (цсл. пріпись) податок, що стягався 

за перегін з однієї місцевості в іншу призначеної на про¬ 
даж худоби, яка при цьому підлягала переписові: а о(т) 
ско(т) що имоу(т) коупити мито да платА(т) и пріпи(с), 

ка(к) платили при оци нашє(м) (Васлуй, 1437 Созі. II, 
709). 
ФОРМИ: знах. одн. пріпн(с) (1437 Сові. II, 709). 
Див. ще *ПЄРЄПИСТ>. 
•ПРИПОДОБНЬІИ див. *ПРЕПОДОБНЬІИ. 
•ПРИПОЧЄТЄННЬІИ див. *ПРЄПОЧТЄНЬІИ. 
•ПРИПОЧТЄННЬІИ див. *ПРЄПОЧТЄНЬІИ. 
•ПРНРЄЧЄННЬІИ див. ПРЄРЄЧЄНЬІИ. 
•ПРИРЄЧЄНЬІИ див. ПРЄРЄЧЄНЬІИ. 
*ПРИСВАТЬІИ прикм. (35) (цсл. прісвАтьіи) пресвя¬ 

тий: ми алєксандрь воєвода... дали єсми монастироу оус- 
пенїоу прі(с)тіи богородици што є(ст) на бистрици... дві 
пасіки (Бистриця, 1431 Созі. І, 325); а пи(с)на вь кїєві... 

вь пєчерьско(м) монастиря прістьіА бца и прп(д)бни(х) 

оць антонїа и 0єо(д)сїа (Київ, 1446 Р 155); а аз господство 
ми... далн єсмо вьси вишєписаннии села що на СєрєтА... 
нашєм(оу) свАтомоу монастиря що на Бьістрици, идєже 
ест храм оуспєнїє прісвАтиА владичици нашєи богородици 
(Гирлов, 1499 ВП II, 154). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. пр(с)томоу (1446 Р 154); род. одн. 

ж. прісвАтиА, прістиА, прістиА 4 (1443 ПГСММ; 

1446 Р 155; 1449 Созі. II, 379; 1499 ВП II, 154); прістїа 1 
(1488 ДГСПМ)\ прстиа 1 (бл. 1470 ОБРН 129); пр(с)то(и) 
1 (1498 ЧІАФ); дав. одн. ж. прісвАТіи, прісватаи, прістіи, 

прстіи, прістіи, пр(с)тіи, прі(с>тін 21 (1431 Со5^. І, 
325; 1447 Созі. її, 281; 1453 Созі. її, 453; 1454 Созі. її, 513; 
1456 ГПХМ\ 1460 £>/Я«А» 515; 1476 ВП II, 211; 1488 ВП 
I, 347; 1490 ВП І, 436; 1492 ВП І, 509 і т. ін.); пресвятій, 

прєсвтмн 2 (1471 ДГСМПБ; 1491 ВП І, 452); прєсвтєи 1 

(1462 Созі. П. 10); ! прєсфєтєн 1 (1491 ВП І, 464); прістои 
і (1458 ПГСММЦ); Гіресвятой І (XV ст. АрхЮЗР 8/ IV, 
27); пресвятий 1 (1491 ВП І, 473). 
Пор. СВАТЬІИ. 
•ПРИСЄЛОКь див. ПРИСЄЛОКЬ- 
•ПРИСТАВИТИ СА дієсл. док. (3) (цсл. пріставити сА) 

померти, упокоїтися: Прістави сА Іо Вльдиславь воєвод 

в лі(т)5ЩГ м(с)ца Авгоу(ст) кв днь (Дял, 1455 Иіс. Пос.)\ 

дьщи лацка воево(д) она прістави сА в лі(т)т^5ЦКИ м(с)ца 

мар(т) І<$ (б. м. н., 1497 ПС 8). 
ФОРМИ: аор. З ос. одн. прістави са (1455 Иіс. Пос1494 

ДБСН; 1497 ПС 8). 
*ПРИСТОУПИТИ див. ПРИСТЬПИТИ. 
•ПРИСТОУПНИКЬ див. ПРИСТЬПНИКЬ. 

ПРИСТЬПИТИ дієсл. док. (8) (цсл. пріст^пити) (що) 
(наказ, заповіт, повеління) порушити, переступити: аще 
ли кто пр(і)ст-Кпить запові(д) сіж бєзь о(т)чьство(м) (!)... 

да є(ст) прокла(т) (!) о(т) ба (б. м. н., 1401 ЗКЄ); а кто коли 
которьіи на(с) оурАдни(к) задержати и прістоупн(т) на(ш) 
листь... то(т) оузри(т) нашоу казнь (Сучава, 1449 Со5/. 
II, 378); И тьіж нікоторих панов або которих подданних 
наших, с обох сторон их, длі розници или скази, аби тїи 
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вьси вьішєписаннїи наши єднанїА... не имают бьіти злама- 
ньг анї прєстоуплєни (Гирлов, 1499 БВ II, 425). 
ФОРМИ: інф. пр^стьпнтн 3 (1444 Созі. II, 208; 1454 Созі. 

II, 502; 1455 Созі. II, 531); пр*стоупи(т) 1 (1449 Созі. II, 
378); !прьстліпнти 1 (1458 БО І, 9); ! прєстапнти 1 (1453 
ПГОВ); май б. З ос. одн. пр(*)стЖпить (1401 ЗКЄ); інф. 
пас. бити... прєстоуплєни (1499 БВ II, 425). 
Див. ще *ПЄРЄСТУПИТИ 2, *СТОУПИТИ. 
ПРАСТЬПНИКЬ ч. (4) (цсл. пр'Ьст^пьник'ь) порушник: 

а которьіи бьі не хотиль на томь изьєднанїю стоати и мирт» 
пороушити, а ваша мл(ст)ь... на того стояти и казнити, 
яко виноватого н яко пр'Ьстоупника (Сучава, 1435 Созі. II, 
682); а кто бьі хотьі(л) пороушити сїє потврьжденїе, и даа- 
нїе то(т) є(ст) на(м) противни(к) и листоу нашємоу пр'Ь- 
стоупни(к) (б. м. н., 1458 ^/Р«Л» 513). 
ФОРМИ: наз. одн. пр^стьпннкь, прьстоупни(к) (1453 

ПРОБ; 1458 ВІП«Ат> 513); знах. одн. прізстоупинка 1 (1435 
Созі. II, 682); присгьпиїка 1 (1435 Созі. II, 679). 

! ПРАСТАПИТИ див. ПРАСТЬПИТИ. 
ІПРАСТДПИТИ див. ПРАСТЬПИТИ. 

*ПРАСЧЮРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
*ПРАОУНОУКЬ ч. (1) (тільки у множині) предок: ми 

алєксандрт, воєвода... знаменито чинимь... Ожє прїидє 
пр'Ьд нами... аноушка дочка марєнина... н продала свою 
правоую отниноу и Д'Ьдниноу... що имали пр'ЬдАди ей... 
огь пр'Ьноукови (!) нашихь (б. м. н., XV ст. НРРГ). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. род. оть! прЬноукови нашихь 

(XV ст. НРРГ). 
\Див. ще *ПРАОУНОУЧА, ОУНОУК 2, *ОУНОУЧА І. 
*ПРАОУНОЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
* ПРАОУНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
*ПРАОУНОУЧА див. *ПРАОУНОУЧА. 
ЇПРАОУЩОУРАТОМ див. ПРАЩОУРАТА. 
*ПРАЧЄСТНЬІИ прикм. (1) (цсл. пр'Ь честь ньш) (ужи¬ 

вається як епітет богородиці) найчеснішнй, найсвятішнй: 
а кто би хотил пороушити сїє наше данїє... таковьіи да 
ест проклАть от господа бога... и от прЬчєстна єго матєрь 
(Бистриця, 1457 БИ І, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. прізчєстиа (1457 БВ І, 5). 
Пор. ЧЄСТНЬІИ 2. 
*ПРАЧИСТЬІИ див. *ПРЄЧИСТЬЇИ. 
! ПРАЧТЬІ (ПР'&ЧИСТЬІ) див. *ПРЄЧИСТЬІИ. 
*ПРАШЧЮРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
*ПРАШЧЮРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
*ПРАіЦТОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
* ПРАЩОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
ЧїРАЩОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
•ПРАЩОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
* ПРАЩЮРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
ПРЯД див. ПРЄДЬ1. 
•ПРАВЬЗЛЮБЛЄНИИ див. ПРАВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
* ПРАВЬЗЛЮБЛЄНИ ЬІИ див. ПРАВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
* IIРА В1>ЗЛЮБЛЄН ЬІИ див. ПРАВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
ПРАД див. ПРЄДЬ1. 
•ПРАДРЄЧЄНИИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
•ПРАДРЄЧЄННЬІ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
•ПРАДРЄЧЄННЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
* ПРАДРЄЧЄН ЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
*ПРАДРЄЧОНЬІИ див. ПРЄДРЄЧЄНЇИ. 
! ПРАДОУНОУЧАТОМ(ПРАВНОУЧАТОМ) дш?.*ПРА- 

ОУНОУЧА. 
ПРАДЬ див. ПРЄДЬ1. 
ПРАЖДЄ див. ПРАЖДЄ1. 
*ПРАЖОВСКИИ див. ПРАЖОВЬСКИЙ. 
ПРАЖОВЬСКИЙ ч. (2) (особова назва): Андрею ПрА- 

жовскому на отпущене людем его Шершеневьским ведра 
меду до ключа Кневского даиваного, на вечность (Мереч, 
1496 АЛРГ 69). 
ФОРМИ: наз. одн. Прлжовьскин (1496 АЛРГ 69); дав. 

рдн. Прджовскому (1496 АЛРГ 69). 

ПРАЗ див. ПРЄЗЬ. 
ПРАЗИСКАТИ дієсл. док. (1) (кого) поновити у володін¬ 

ні: ач бьі бьіл котори отдалєнньї, тих зас'Ь прАзискати хо¬ 
чемо и имамо (Сучава, 1462 БВ II, 284). 
ФОРМИ: інф. прАзискати (1462 БВ II, 284). 
ПРАМО присл. (1) (по прямій лінії) прямо: и о(т) р'Ьчи 

(!) колочина прАмо попєрєкь полА болохова али жь до 
вєлнкои рЬки дн'Ьстра вьіше села потока (Ланчиця, 1433 
Р 125). 

* ПРАСЛ УХАТИ див. ПРИСЛ УХАТИ. 
! ПРАТЄЛЮ (ПРИАТЄЛЮ) див. ПРИАТЄЛЬ. 
* ПРАТИ дієсл. недок. (2) 1. (кого, що) турбуватися, 

піклуватися (про кого, про що), доглядати, пильнувати 
(кого, що) (1): И щоби с'Ь есте не сварили за моєю именїю, 
докоул мє ймете сльїшати ажє єсмь жнв; але прАчтє и ми- 
лоуите кони и кобили и овци... и оусє товар коулко ест 
(Торговище, 1481 ВВ II, 358). 

2. (на кого) бути призначеним (кому) (1): будєть вєдомо 
оусємь ... ажь Азь ланко слуга королеві* та(к) єсмь оумол- 
внль и договорила со кнАзємь скнригаиломь... дати ми 
двєстє рублєвь кнзю скнригкаилу (!) што жь на королА 
прАчєть (б. м. н., 1387 СП № 12). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. прАчєть (1387 СП № 12); нак. 

сп. 2 ос. мн. прАчтє (1481 БВ II, 358). 
*ПРАОУНОУЧА див. * ПРАОУНОУ ЧА. 
•ПРАЧИСТИИ див. *ПРЄЧИСТЬІИ. 
* ПРАЩОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
* ПРАЩОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
* ПРАЩОУРАТА див. ПРАЩОУРАТА. 
•ПСАТИ дієсл. недок. і док. (36) (цсл. пьсати) 1. (скласти 

якийсь текст) написати (35): а пса(н) оу луцку (Луцьк, 
1388 Р 42); а пса(л) ванко (Снятин, 1424 Р 100); а пса(н) 

в києвє,.. м'ЬсАца дєкабрА 0 днь (Київ, 1433 Р 119); А рзап 
и БурпізгкасЬ V/ ріаіпіси регеб Рокго\шт (Липнишки, 
1433ЗНТШ ЬХХУІ, 142);гПсань у Кракові, Декабря 
10 день (Краків, 1454 АЛМ 12); пса(н) и дата (!) во (л)вовє 

(Львів, 1478 ЗРМ)‘У Пса(н) в бєрєстьи ноя(б) ві день (Бе¬ 
рестя, 1496 БМКФС); Псан у Вилни... мца нояб. 25 день 
(Вільна, 1499 АЛРГ 95). 

2. (к кому) (звертатися з листом, посилати лист) пи¬ 
сати (до кого) (1): І іакге іезто к ^азгоу тіїозіу пе осіпо- 
^а рзаІі, згіог сіаппаіа тізіа ^узіа оіпіаіа ^ паз (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. пса(л) (1424 Р 100); 1 ос. мн. 

іезто... рзаІі (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); перф. пас. Зос. 
одн. ч. псань, псаи, рзап, пса(и) (1427 Р 108; 1433 ЗНі Ш 
ЬХХУІ, 142; 1437 Р 137; 1442 Созі. II, 719; 1451 АкЮЗР 
II, 106; 1454 АЛМ 12; 1478 ЗРМ; 1490 Пам.\ 1496 БМКФС; 
1499 БФ і т. ін.); З ос. одн. ж. пса(н) (1388 Р 42; 1424 ДГВВ; 
1427 Р 109). 
Див. ще * ВВІ ПИСАТИ 1, *ВЬІПСАТИ, ЗАПИСАТИ 1, 

*ЗАП ИСЬІВАТИ 1, ИСПИСАТИ, * НАПИСАТИ 1, *НА- 
ПСАТИ, *ОТПИСАТИ 2, ПИСАТИ 1, З, *ПИСАТИ СА, 
ПОПИСАТИ 2, *ПОПИСОУВАТИ 1. 

•ПТАЧИИ прикм. (1) (стч. ріасі) О <л 0 в и Щ а> пта- 
ч и є див. *ЛОВИЩЄ. 
ФОРМИ: ор. мн. птачими (1445 Р 148). 
Див. ще *ПТАШИИ, *ПТАШИНЬІИ. 
*ПТАШИИ прикм. (2) О (л о в и) пташин (1) див. 

ЛОВЬІ; принади пташин (1) див. *ПРИНАДЬІ, 
ФОРМИ: ор. мн. пташимн (1434 Р |128; 1499 А5 І, 

117). 
Див. ще *ПТАЧИИ, *ПТАШИНЬІИ. 
*ПТАШИНЬІИ прикм. (1) О (л о в и щ а) п т а ш и - 

н ьі є див. *ЛОВИЩЄ. 
ФОРМИ: ор. мн. пташиними (1498 ГБКОО). 
Див. ще *ПТАЧИИ, *ПТАШИИ. 
*ПТИЧЬ ж., зб. (1) птиця, птаство: а любо оть иноє сто¬ 

рони где моА сила нестєчєть а рать на конь оузьсАдєть 
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а я о томь оузьвєдаю а к тобє нсь птнчєю язьїкь вести 
не пошлю (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: ор. птичєю (1484 ЯМ). 
ПОУДдив. подь. 
ПОУДЛИ див. ПОДЛЄ2. 
ПОУДЬ1 ч. (1) (одиниця виміру ваги) пуд: а ис тьіх 

людей лани идєт три кади мєдоу без поуда, а копа грошей 
(б. м4 Ні, 1470 А8 І, 67), 
ФОРМИ: род. одн. поуда (1470 Л8 І, 67). 
*ПОУДТ>а див. ПОДІЇ, 
* ПО УЖАТИ діесл. недок. (1) (кого) полохати, пужати: 

Жаловала сА пани ВасилєваА Копачєвича на пани Михай- 
ловоую Нацєвича, мовєчи, ижь она з ьгмєнА своєго Зєлвн 
за мост пєрєходєчи... звєр поужаєт, бобрьі оукрадомь 
бьют... и шкодьі вєликиє чинАт (Лукониця, 1478 А5 III, 17). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. поужаєт (1478 А5 III, 17), 
ПУЖИЧАНЕ мн. (2) (назва людей за місцем проживан¬ 

ня): А тьімь Пужичаномь не казали есмо вь тьіе земли всту¬ 
пать ся, ннжли только стадо мають паствитн (Кам’янець, 
1495 АЛМ 85). 
ФОРМИ: наз. Пужичане (1495 ЛЛМ 85); дав. Пужича¬ 

номь (1495 ЛЛМ 85). 
ПУЗДРО ч. (1) (особова назва): мьі стєфань воєво(д)... 

чинимь знаменито... аже єсмо оумолвили и с прє(д)речє- 
ньіми паньї... на им'Ь... пань нємирА пуздро, пань янь 
кїАнскьі, и стали єсмо на томь, ажє нмаємь запнсьі держа¬ 
ти наши(х) пєрє(д)ковь вЬрнА (Серет, 1445 Со5^. II, 728 — 
729), 
ФОРМИ: наз. одн. пуздро (1445 Сові. II, 729). 
ПОУЗИЛО ч. (1) (особова назва): а прн томь бнли свЬт- 

ки добрьш люде кизь гл'Ьбь ивановичь... а кнзА юрьєвь 
слоуга нзь головчи поузило (б. м, н,, 1463 ГГЯ). 
ФОРМИ: наз. одн. поузило (1463 ГГЯ). 
ПУЗОВСКИЙ ч. (3) (особова назва): а при том били... 

пан Тишко Ходьїкович Корєнєвскнй... а зємлАнин вольїн- 
скоє зємли... Фєдко Пузовский (Берестя, 1466 Л8 І, 62); 
А при мнЬ бьіль... пань Исачко Пузовский (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/IV, 120). 
ФОРМИ: наз. одн. Пузовский (1466 А8 І, 62; 1498 

АрхЮЗР 8/IV, 120, 121). 
*ПОУИ ч. (5) (особова назва, молд. пуй «пташеня», 

«маля»): а мн такождерє и от нас (дали) и потвердили слоу- 
гам нашим Тоадєроу и братїам єго їоноу и Поую н Заха- 
р’ію... тоє прАдрєчєноє селище (Сучава, 1479 ДО І, 224); 
И оуставшє азь господство ми та заплатил оусн тотн... 
пйн'бзи... оу роукн слоузь нашємоу Дашко и сестри єго 
Мали, сьіновє Гостила, оуноуковє ПоуА плоскарь (Сучава, 
1488 ВВ І, 355). 
ФОРМИ: род. одн. Поум (1488 ВВ І, 323, 354, 355); дав. 

одн. Поую (1479 ВВ І, 223, 224). 
Див. ще ПОУЮ. 

. РІЖ0$$0\УІС2 ч. (1) (особова назва): іесіу ОС2ІС2 іойо 
аіеіа Роко55о^с2о^... па угпір Оіезгко Рикоззо^ісг у зо 
зїагету Ііибгпу ичшуі гетііи зсго ки Рокоззо^сгош рапи 
Мігозіа^и осі Віисіпік кгапісга (Галич, 1413 ОС 48). 
ФОРМИ: наз. одн. Рикоззо\УІсг (1413 СЬ 48). 
ПОУЛПЄ ч., невідм. (2) (особова назва, молд. пулпз 

«литка», «вим’я»): а мьі такождерє н от нас єсми дали и 
потвердили Мики тоє прАдрєчєнноє село на ТоутовЬ... гдє 
бьіл жоудє Поулпе (Васлуй, 1495 ВВ II. 57), 
ПОУЛПЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьі такождерє н от нас єсмн дали... Мнкн тоє 
прАдрєчєнноє село... на им'Ь Поулпєщїи, гдє бьш жоудє 
Поулпє (Васлуй, 1495 ВВ 11, 57), 
ФОРМИ: наз. Поулпєщїи (1495 ВВ II, 57). 
*ПУЛТОВЦИ мн. (1) (назва села у Подільській землі) 

Пултівці: а зь Мьіскова горба до потоку и дольгньї Бучач- 
ной — усе у лево грунть до Почапьінець, при которой 
дольїни застальїсьмьі пана Ярмолу зь людми его, которьш 
.потвердили, же оть Бучачной вправо — грунть той до 

Пултовець, а влево — до Почапинець (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. Пултовець (1430 ГВКЛ 8). 
ПУЛЬ див. ПОЛЬ1. 
ПОУНЖЄШ/Ь ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЬмь мьі... потврьдн(ли) єсмьі ємоу... пА(т) сель 
на раковЬ, на имЬ поунжєщь... грьчинєщь... лоушчєщь, 
чєтврьтоє село, гдє є(ст) коурь сєкь, пАтоє село гдє било, 
лЬтовищє и(х) староє (Васлуй, 1437 Сові. І, 515). 
ФОРМИ: наз. одн. поунжєщь (1437 Сові. І, 515). 
! ПОУНЬ (ПОУНЬСКИИ) див. *ПОУНЬСКИИ. 
*ПОУНЬСКИИ ч. (1) (особова назва): прн то(м) бьіли... 

па(н) поунь (!) пан станнсла(в) ба(рт)ошє н намЬ вол(ди) 
па(н) василє(и) хрЬ(б)тови(ч) (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. ! поунь (1499 Г0Д7Р). 
ПУПЄРЄКЬ див. ПОПЄРЄКЬ2. 
ПУПЬ див. ПОПЬ. 
ПОУРЄЧЄ ч., невідм. (10) (особова назва, молд. пуричє 

«блоха», «тлінь»): И заплатил пан Поурєчє спьтарь и тоти 
л з лат оу роуки братоу своєму (Сучава, 1491 ВВ І, 459); 
А на то єст... вЬра бояр наших: в. п. Доума прькалаба... 
в. п. Поурєчє (Сучава, 1494 ВВ II, 33). 
Див. ще *ПОУРЄЧЬ. 
*ПОУРЄЧЬ ч. (3) (особова назва, молд. пуричь «блоха», 

«тлінь»): А на то єст... вЬра бояр наших: в. п. Доума прЬ- 
калаба... в. п. Поурєча (б. м. н., 1494 ВВ II, 38). 
ФОРМИ: род. одн. Поурєча (1494 ВВ II, 35, 37, 38). 
Див. ще ПОУРЄЧЄ. 
*ПОУРКАРЬ ч. (1) (особова назва, молд. пуркар «сви¬ 

нопас»): И оуставшє слоуга наш Стан Хоржа та заплатил 
оуси (тоти вьшієписанньш пинЬзи рк злат) татарских 
оу (роуки сл)оузЬ нашємоу Даноу Сок(ол) и братоу єго 
Поуркароу (Сучава, 1473 ВВ І, 190). 
ФОРМИ: дав. одн. Поуркароу (1473 ВВ І, 190). 
*ПУРТАРЬ див. ПОРТАРЬ. 
ПОУРЧЄЛ ч. (3) (особова назва, молд. пурчєл «порося»): 

ТЬмь мьі... дали и потврьднли єсмьі ємоу... цигане на имА: 
Манчюль сь чєлЬдїю єго що коупиль от Поурчєла за м 
злати татарских и ПьштЬ (Сучава, 1479 ВАМ 61); а чет- 
врьтаа част от того села да єст плємєникоу их Мир чи 
Поурчєлоу соурларюл (Васлуй, 1495 ВВ 11, 53). 
ФОРМИ: наз, одн. Поурчєл (1495 ВВ II, 53); род. одн. 

Поурчєл а (1479 ВААІ6\)\ дав, одн. Поурчєлоу (1495 ВВ 
II, 53). 
Див. ще *ПОУРЧЄЛЄСКОУЛЬ. 
*ПОУРЧЄЛЄСКОУЛЬ ч. (4) (особова назва, молд. пур- 

чел «порося»): мьг алєксандрь воєвода... чиньі(м) знаме¬ 
нито... ожє тоть истинни слоуга на(ш) крачунь пурчє- 
лєску(л) жаловали єсмьі єго особною нашєю мл(с)тїю 
(Сучава, 1429 Соз^. І, 239); (и па(н) пьтроу сто(л)ни(к) да(л) 
вль)коу поурчєлєскоулоу... єдно село (Сучава, 1483 Со5^. 
В. ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн, пурчєлєску(л) (1429 Сові. І, 239); род. 

одн. поурчєлєскоула 1 (1483 Сові. В. ЗО); поурчєлєскоу(л) 
1 (1483 Сові. В. ЗО); дав. одн. поурчєлєскоулоу (1483 Со5^. 
В. ЗО). 
Див, ще ПОУРЧЄЛ. 
*ПОУРЧЄЛЄЩИ див. *ПОУРЧЄЛЄЩІИ. 
*ПОУРЧЄЛЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі алєксандрь воєвода.„ чини(м) знамени¬ 
то... ожє... дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли село єго поур- 
чєлєщи (Сучава, 1429 Сові. І, 239); прївїлиє, що имали на 
поурчєлєщїи, а они дали оу роуки нашємоу вЬрномоу 
(паноу, пьтроу столникоу) (Сучава, 1483 Сові. В. ЗО). 
ФОРМИ: род. мн. пурчєлєіци (1443 Сові. II, 141); знах. 

мн. поурчєлєщїи ! (1483 Сові. В. ЗО); поурчєлєщн 1 (1429 
Сові. І, 239). 

* ПОУСКАТИ діесл. недок. (3) 1. (кого) (дозволяти 
пастися де) пускати, випускати (1): Хто свои свїньи в 
чюжїи лє(с) на жолоу(д) по(у)скає(т) (XV ст. ВС 8 зв.). 
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2. залишати осторонь, минути (що), проходити мимо 
(чого) (2): а одь тоеи дольїньї Кобельткой на полудень 
грунть Хмелницкій вправо, а до Почапинце (!) влево, пу¬ 
скаючи до головні и верховьіньї Ровця, где также копець 
усьіпальї и грань на льіпи учинитьі велили (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7—8). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. по(у)скає(т) (XV ст. ВС 8 зв.); 

діеприсл. одноч. пускаючи (1430 ГВКЛ 7, 8). 
Див. ще ПОУСТИТИ, *ПУЕЦАТИ. 
*ПОУСТИИдш. *ПОУСТЬІИ. 
ПОУСТИНА див. ПОУСТЬІНА1. 
ПОУСТИТИ, ПОУСТЇТЬ дієсл. док. (8) 1. (кого) (дати 

можливість, дозволити увійти куди) пустити, впустити (1): 
што ієстє просили нась абьіхомь вась пустили (до лучць- 
ка тьрговать) через бєрєстиє... мьі хочємь ради то оучинн- 
ти вамь (б. м. н., п. 1341 Р 2); 

(кого) (дозволити вийти куди) випустити, відпустити (1): 
а ми имаємо их твердо и остаточно держати... и николи на 
волю их не поуститн (Сучава, 1462 ДО II, 292). 

2. (що) (сказати кудись йти) послати (2): И по сєм да 
знат ваша милость за работоу що стє поустили кь нам по- 
клисари (Дольний Торг, 1475 ДО II, 336); А огь мене... и 
оть слоугь моихь... твоимь людемь коли шкода станєть, 
а о томь дєлє коли А боудоу вєдати и тобє коли рать свою 
поушоу або оть иноє сторони рать моА прнбєгьши, твоимь 
людАмь зашкодА(т) а я о томь оузьвєдавши... я ихь толь- 
ко боудоу не казнитн (б. м. н., 1484 ДМ). 

3. (що) залишити осторонь, минути (що), пройти мимо 
(чого) (1): а потомь, пустивьши Чьіжовку вь право, а вь 
лево Ретовькою поступуючи... ажь ку Пруднику идучи, 
увесь лесь Ретовь... до церкви Божое... придаємо (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

4. (на кого) (виявити довір'я) спуститися (на кого), до¬ 
віритися (кому) (1): тако есмь пустили на зємАни и на 
старьцЬ (Погоничі, 1422 Р 97); 

() пустити мимо сА (1) пустити в непам’ять, 
забути (про що): и ми єсми пришо(д)ши прє(д) кнАгиню 
клияща воєводиноую и пре(д) и(х) панн мо(л)давскии... 
оус'Ь мєрзАчки есми пусти лн мимо сА (Самбір, 1459—1460 
ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); поустїть на по р о у * 
к о у (кого) (1) пустити під заставу: а возмєть лї два вола 
алюбо два конА тогди имЬєть одно(г) соб'Ь дрьжатї а дроу- 
го(г) поустїть маєть на пороукоу (XV ст. ВС 37). 
ФОРМИ: інф. поустити 1 (1462 Ви II, 292); поустїть і 

(XV ст. ВС 37); перф. 1 ос. ми. есмн пусти ли 1 (1459—1460 
ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); єсмь пустили 1 (1422 Р 97); 
2 ос. мн. стє поустили (1475 Ви її, 336); майб. 1 ос. одн. 
поущоу (1484 ЯМ); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абьіхомь... пу¬ 
стили (п. 1341 Р 2); діеприсл. перед, пустивьши (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
Див. ще * ПРОПУСКАТИ, ПРОПУСТИТИ 1, ПРОПУ- 
ЩАТИ, *ПОУСКАТИ, *ПУЩАТИ. 

* ПОУСТИТИ СА дієсл. оок. (1)0 поустити сА 
в н н ьі (1) вчинити проступок, провинитися: Тє(ж) то(г) 
хочє(м) штобьі каж(д)ии соу(д)я оу своємь соудє мєль 
оуставнаго слоужєбнїка чєрєсь которо(г) иметь позивати 
а рьїцєри вєльможьнии чєрє(с) грамоти вьшмоуючи би сА 
хто поустиль внни пєрє(д) соудомь тогди то(г) можє(т) 
посла(ти) (XV ст. ВС 15 зв.). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би са... поустиль 

(XV ст. ДС 15 зв.). 
ПОУСТЇТЬ див. ПОУСТИТИ. 
*ПУСТНЬІИ прикм. (1)<^>землица пустная 

див. ЗЄМЛИЦА. 
ФОРМИ: род. мн. пустньїхь (1454 АЛМ 12). 
Див. ще *ПОУСТОВСКИИ. 
РСІ8ТО присл. (1) О р и з І о V с 2 у п і І і (1) спусто¬ 

шити: Ргу52ес12 Биска окоіо Вегезііа, окоіо Кашепса \узє 
ризіо \гаупі1і (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 

*ПОУСТОВСКИИ прикм. (4) <0 з є м л А пус- 
товьскаА (1), поустовскаА зємлА (3) 
див. ЗЄМЛА 3. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. пустовьскую (1491 А5 І, 97); 

місц. одн. ж. на поустовьско(и) (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); 
місц. мн. на (оу) поусто(в)екихь (бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв.). 
Див. ще *ПУСТНЬІИ. 
*ПОУСТОВЩИНА ж. (1) виморочний маєток: Коли (ж) 

нєкоторни лю(ди) алюбо кмєть умре(т) бє(з) детєи тогди 
пань єго увАзоуєтсА в постовщин^ (!) (XV ст. ВС 23 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. ! постовщииЖ (XV ст. ВС 23 зв.). 
Див. ще ПУСТЬЇгІА1 2. 
*ПОУСТОВТ>СКИИ див. *ПОУСТОВСКИИ. 
* ПУСТОМЬІТЬ ч. (2) (назва села у Волинській землі) 

Пустомнти: питали єсмо Старихь боярь... што бьіла зємлм 
о(т)шла о(т) склЬнА кь бл удову оу дєсАтину ино то єсмо 
опАть привернули кь Склиню по високую могилу Ьдучи 
к пустомиту (Луцьк, 1445 Р 150); Вь Семашка на Пусто 
мьігЬ по двадцяти и по пяти головажень соли (Степань, 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: дав. одн. пустомиту (1445 Р 150); місц. одн. 

на Пусто мить (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
* ПУСТОШИТИ дієсл. недок. (2) (що) нищити, пустоши¬ 

ти: и дворанинь вашей мнлости перед нами то князю Ми¬ 
хайлу говориль и тимь земяномь, аби в дуброву Свиню- 
скую не езднли и не пустошили лововь (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 20—21). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. аби (штоби)... пустоши¬ 

ли (1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 20, 21) 
Див. ще * \У УРІІ8Т052 УГ У. 
*ПОУСТЬІИ прикм. (22) 1. необроблюваний, необроб- 

лений (10): Левоиу Шаломичу два жеребьн пустнхь, а на 
третемь два человЬки, дають сорокь грошей а три ручки 
меду (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35); в сии(ж) годь дали 
ивану на трєтинє да(н) давати што би таА зємлА пуста не 
лежала (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 

2. (занедбаний, запущений) запустілий, пустий (3): 
а хота(р) тЬмь сєла(м) (в ориг. сєлала(м).— Прим, вид.) 
корнїи и стр(им)бїи що на краковЬ и поусти(и) еєлищи, 
ти (ж) що на краковЬ, да є(ст) почєнши... о(т) лЬса долоу(в) 
до обрьшїю поточки на доу(б) (Сучава, 1428 Созі. І, 209); 
Частокро(т) биваю(т) села поуста пановь коли сєлАнА (!) 
идоу(т) про(ч) о(т) свои(х) пановь бє(з) вини (XV ст. 
ДС 26). 

3. (сплюндрований) спустошений, пустий (1): «...а іусЬ 
оЬісІ пікак пе гпогеш па зеЬе роїогуїу, згІоЬусЬшо ігп пе 
ішіуіі, 2апіа2 гетііа пазга ршіа оі пісЬ а іут \у Ьоізгоі 
гаїозіі ЬисІеІ» (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140). 

4. (який не має власника) покинутий, залишений, вимо¬ 
рочний (5): И ми узр'Ьвши на его в'Ьрную службу... дали 
есми слуз'Ь нашему Б'Ьдуну... наша дворища пустая Бод- 
нарская (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); Мьі великий кнзь 
витовть дали єсмо еську нешевичю дворнщє Арополково 
пустоє осаживати ему соб'Ь н роспахивати собЬ (Острог, 
1427 Р 109); потомь тоть Карпь Лупаньдичь побегь до Во- 
лохь, а тая земля пуста зостала (Краків, 1487 РИБ 434). 
О з а п у с т о (3) як виморочні: Ино, коли тому Петку 

а Петру тии земли Крупшови отчнна и дЬдииа єсть, а тоть 
ВЬшторть, отець того Яцка, не гораздо биль тьш земли ви- 
просиль за пусто у отца нашого, короля его мнлости, а 
вь тихь земль наслЬдковь не поведаючи (Вільна, 1495 
РИБ 602). 
ФОРМИ: знах. одн. с. пусто 3 (1495 РИБ 602); пустоє 

1 (1427 Р 109); наз. одн. ж. поуста, пуста, ризіа 6 (1433 
ЗНТШ ^XXVI, 140; бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.; 1487 РИБ 
434); поуста а 3 (бл. 1471 ЛКЗ 90, 93 зв.); ! поуст 1 (бл. 
1471 ЛКЗ 93); наз. мн. ж. пусти 2 (1454 АЛМ 12; бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.); наз. мн. с. поустн(и) 1 (1428 Со5^. І, 209); 
поуста 1 (XV ст. ВС 26); род. мн. пустихь (1463—1478 
РЕА І, 35); знах. мн. с. пустая 1 (1408 АкЮЗР І, 6); поу(с)- 
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таа 1 (1452 Собі, II, 422); місц. мн. на пустихь (1454 
АЛМ 12). 

* ПУСТЬІНКА ж. (4) (назва місцевості поблизу Києва): 

пса(н) оу стго великого чю(до)творца никольї в монастьіри 
оу пустьі(н)цє (Пустинька, 1499 ПИ № 3); Биль намь чо- 
ломь нгумень Пречистей Богоматери зь Пустьінки. абьіх- 
мо мн призволили имь людей за себе призвати и нанов'Ь 
за собою посадити на церковной земли (Мстиславль, 1500 
АСД II, № 3). . 
ФОРМИ: род. одн. Пустинки (1500 АСД II, № 3); дав. 

одн. Пустийцьі (1500 АСД II, № 3); місц. одн. вь Пустин- 
ц* 1 (бл. 1500 АСД II, № 4); оу пустьі(н)цє 1 (1499 ПИ 
№ 3). 

*ПОУСТЬ1НСКИИ прикм. (5) О монастир ь 
йиколскии поустннскии (1), м о на¬ 
ст и р ь Поустьінскии (1), поустннскии 
м а н а с т ьі р ь (2) див. МОНАСТИРЬ; Пречистая 
Пустьінская (1) див, *ПРЄЧИСТЬЇИ. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Пустинского (1491 АрхЮЗР 8/1V, 

158); дав.одн. ч. поусти(н)скомоу 1(1499 ПИ Ке 3); поустниь- 
скомоу 1 (1427 Р 108); ор. одн. ч. поустьі(н)ски(м) (1481 
ГПМ)\ місц. одн. ж. у Пусти искон (1500 АСД II, № 3). 
Пор. * ПУСТЬІНКА. 
*ПОУСТЬІНЬСКИИ див. *ПОУСТЬІНСКИИ. 
ПУСТЬІНА1, ПОУСТИНА ж. (68) 1. (незайняте, не- 

освоєне місце) пустище, пустка (53): узрЬвши єсмн на в*р- 
ную службу Драгумиру и на Некрину, дали єсми имь дв'Ь 
сел* на нмя село Старуня, а другоє село Новоє... штоже 
село Стару ня, то осадил отець Некрннь пустиню (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5); гЬ(м) мьі... дали... єсмн ємоу... єдно 
м*сто о(т) поустини... да осадн(т) соби село (Сучава, 1429 
Сові. І, 209); єщє єсми ємоу дали и потвердили єго село на 
граници, близь снЬтина, на им'Ь гавриловцн, що его са(м) 
о(т) поу(с)тнни осади(л) (Сучава, 1446 Сові. II, 238); и єщє 
єсмо дали два фал чи и єднн фєртал винограда... що єсмо 
осадили господствоу ми от поустини (Гирлов, 1499 ВБ II, 
147); 

, (покинута, запущена земля) пустка, пустище (12): А про 
то про єго в'Ьрную службу дали єсми ему годл* поле... то 
поле пустинА (Бохур, 1377 Р 24); а хотарь гЬма дв'Ьма 
поустьінЬма по стари(м) хотаро(м) куда зоубрь ожива(л) 
(Сучава, 1425 Сові. І, 173); А хотар да ест томоу половина 

.сєлоу и поустини от оусих сторон по старомоу хотароу 
(Сучава, 1469 ВБ І, 136). 

2. виморочний маєток (3): О поустинї сє(л)скои алюбо 
мєстьскои (XV ст. ВС 23). 
ФОРМИ: наз. одн. пустине 1 (1377 Р 24); пустине 1 

(1426 ВАМ 21); род. одн. поустини, пустиии, поу(с)тиии 
.22 (1428 Сові. І, 209; 1435 Сові. І, 403; 1436 Сові. І, 444; 
1438 Сові. II. 14; 1446 Сові. ГІ, 238; 1448 Сові. II. 323: 

■ 1456 Сові. II, 569; 1466 ВБ І, 113; 1492 ВБ II, 510; 1499 ВБ 
■11, 147 і т. ін.); поустини 4 (1429 Сові. І, 280; 1434 БІП«А* 
463; 1469 ВБ І, 136); пустий* 2 (1377 Р 24); пустин* 1 
.(1443 Сові. II, 179); поустини 1 (1462 Со5^. Б. І0); дав. одн. 
поустини 3 (1438 Сові. II, 15; 1453 Сові. II, 445; 1492 ВБ І, 
510); поустини 3 (1438 БВАс 27; 1469 ВБ І, 136); пустий* 
1 (1377 Р 24); поустин* 1 (1436 Сові. І, 444); поустнньї 1 
(1434 0/£«А» 463); знак, одн. поустнню 4 (1377 Р 24; 1434 
Сові. І, 391; 1438 БВАс 27; 1440 МІН. 208); поустиню, 

■пустиню 3 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1426 ВАМ 21; 1453 Сові. II, 
445); зам. род. мєсто от поустиню 1 (1468 ВБ І, 130); зам. 
дав. хота(р)... томоу поустиню 1 (1455 Сові. II, 559); місц. 
одн. оу (на) поустини 3 (1451 Сові. II, 403; 1466 ВБ І, 114; 
1491 ВБ І, 464); о поустинї З (XV ст. ВС 7, 23, 23 зв.); 
наз. мн. зам. дав. хотарь тЬмь поустини (1436 ВАМ 33; 
1448 Сові. II, 317); дав. мн. поустинммь, поустин*мь 6 
(1435 Сові. І, 403; 1436 Сові. І, 450; 1439 Сові. II, 52; 1443 
Сові. II, 180; 1448 Сові. II, 324; 1456 Сові. II, 569); пустн- 
иммь 1 (1436 Сові. І, 459); знах. мн. поустини (1425 Сові. І, 

173); ор. мн. ризіупіаші (1421 АЗ І, 27); дав. де. поусги 
н*ма (1425 Со5^. І, 173). 
Див. ще *ПОУСТОВЩИНА. 
•ПОУСТЬіНА2 ж. (і) (стп. ршсіпа) спадок, спадщина: 

а заставила єсми кн(А)зєм и(х) м(и)л(о)сти... село своє 
ПьАнь пустиню... в чом мне записал пан мой ... оу трид- 
дати копах широких грошей (Острог, 1481 АЗ ї, 77). 
ФОРМИ: знах. одн. пустиню (1481 АЗ І, 77). 
*ПУСЧА див. *ПОУЩА. 
ПОУТ див. ПОУТЬ. 
ПОУТЄНСКИ прикм. (8): Пис(а) вь манастирь... ієр- 

монах Паисїє. Игоумєн Поутєнски (Путна, 1476 ВБ І, 
216); И оу том також прїидоша прАд нами... кир поп 
Паисїє... и сь вьс'Ьми братїАми от Поутєнскон монастири... 
и продали свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 ВБ II, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Поутєнски (1476 ВБ І, 215, 216); 

місц. одн. ч. оу Поутєнскомоу (1476 ВБ 1,212); род. одн. ж. 
Поутєнскои (1476 ВБ І, 217; 1490 ВБ І, 420; 1499 ВБ її, 
153, 154); род. мн. Ноутєнских (1499 Ви її, 153). 
Пор. *ПОУТНАг. 
! ПОУТИ (ПОУТНИ) див. *ПОУТНАЧ 
*ПУТИВЕЛЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а штом бил 

узяль пенезей тридцать гривень у Игнатка Путивельского 
за мой стат... и я тьіх пенезей не взял у Игнатка (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 29). 
ФОРМИ: род. одн. Путивельского (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІМ. 29). 
путивльский прикм. (2) (пор. Поутнвль у Київській 

землі): А при том бьіли св'Ьтки: намісник путивльский 
Митно Голєнка, а нам'Ьсник в*ницкий пан Кмита Алєкь- 
сандрович (Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 121); А пану Сень- 
ку Олизаровичу... а князю Богдану, наместнику путивль- 
скому, 13 судовь северское дани (Вільна, 1496 АЛРГ 72). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. путивльский (1485—1500 АЗ І, 

121); дав. одн. ч. путнвльскому (1496 АЛРГ 72). 
*ПОУТНАг ж. (39) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві): А кто повєзєть соукно до Басараб, дати имєт иа 
головном мит* оу Сочав* от гривноу три гроши... и оу 

Поутною и оу Васлоуи... от воза в злати (Сучава, 1460 
ВБ II, 274); и єщє єсмо дали томоу свАтомоу нашємоу 
монастироу от Поутнои м*сто от поустини по той сторони 
ііодразь (Сучава, 1492 ВБ І, 510). 
ФОРМИ: род. одн. Поутнои, пу(т)нои 36 (1470 ВБ І, 

141, 150; 1471 ДГСМПБ; 1472 ВБ І, 170; 1473 ВБ І, 181; 
1478 ВБ І, 219; 1488 ДГСПМ; 1490 ВБ І, 419; БС 148; 
1492 ВБ І, 510 і т. ін.); ! Поути 1 (1488 ВБ І, 348); ор. одн. 
зам. род. от Поутною 1 (1490 ВБ І, 420); зам. місц. оу 
Поутною 1 (1460 ВБ II, 274). 
ПОУТНА2 ж. (13) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві) Путна: тимь мьї.., дали єсми ему... три села на пут- 
нои (Сучава, 1423 Сові. І, 154); а ми такождєрє и от нас 
єсми дали... слоуз* нашємоу в*рномоу... тоє прАдрєчєнное 
селище на Поутнои (Гирлов, 1499 ВБ II, 160). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на поутиа, поу(т)на (1493 

ПСВСП)\ род. одн. Поутиои (1490 ВБ І, 420); місц. одн. 
иа Поутнои, путнои9 (1423 Сові. І, 154; 1445 Со5^. II, 226; 
1476 ВБ І, 211, 215, 217; 1497 ВБ II, 109, 160; 1499 ВБ II, 
160); на ! Поутно 1 (1497 ВБ II, 109). 
П УТНИ ЦЯ ж. (І) (назва потоку в Перемишльській зем¬ 

лі): тогдьі ми... потвердили єсмо, єго правого всєго им*- 
нїа... сь вс*ми границями ... ись потоки, дамігЬцА, и пут- 
ниця (Судомно, 1361 АОІ 6). 
ФОРМИ: наз. одн. путниця (1361 А02 6). 
*ПОУТОРОСЬ ч. (2) (назва озера у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар томоу... село Стєцканїи... вь оусти Калоу- 
гєрици, оу лакь Поуторось (Сучава, 1493 ВБ І, 6). 
ФОРМИ: знах. одн. Поуторось 1 (1493 ВБ І, 6); Поутоу- 

рось 1 (1493 ВБ І, 6). 
*ПОУТОУРОСЬ див. * ПОУТОРОСЬ. 
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ПОУТЬ, ПОУТЬ, ПОУТ, ПДТЬ, ПЖТЬ ч. (65) (цсл. 
п^ть) 1. путь, дорога (49): а хотарь имь нижни о(т) марьі- 
шєвьци валь... до великої буковиньї кде вьішєль путь оть 
добріно(вц)ь на конєц полА (Роман, 1392 Собі, і, 7); и 
дорадивши сА єсмь тьі(х) старцо(в) и... оучини(л) єсмь 
вічную границю и закопали по пєрєхрєстньїи путь (б. м. н., 
1419 Р 90—91); колі хто имєє(т) лі(с)... далеко о(т) сєбі 
а хочє(т) лї свои свиньи гнати оу то(т) лі(с) чєрє(с) чюжоє 
имінїє тогдьі не можє(т) то(г) оучини(т) одно поутємь 
правьімь што идєть о(т) того лісоу (XV ст. ВС 38); а хо- 
тар... тем поутємь... до вріх д(...)кьі гді смо пєрво почали 
(б. м. н., 1500 50 7); 
путь польдьгаєцьскьіи (І) (1) (назва доро¬ 

ги): а даль єсмь и землю рольную и сь сіножатьми... о(т) 
брєховича дубья... по путь польдьгаєцьскьіи (так.— Прим, 
вид.) (Казимир, п. 1349 Р 3); в є л и к ї и п о у т (4) див. 
ВЕЛИКИЙ1 1; ДобрАньскьій путь (1) див. 
*ДОБРАНЬСКЬІЙ1; Дубровеньскии путь 
(1) див. * ДУБРОВЕНЬСКИИ; жирАвьскии 
путь (1) див. ^ЖИРАВЬСКИИ. 

2. право на вільний проїзд (2): И поутА просить одь 
Стєфана воєводьі на землю королєвьскоую (б. м. н., 1481 
БО II, 364); Ино што перво сего есьмо чинили давали путь 
твоимь посломь и ихь посломь оть теб'Ь до нихь (б. м. н., 
1496 ОКПВ)\ путь чисть (6) вільний проїзд: а и 
іщє што бьіло межи нась какь здавна гостємь путь чисть 
и вашимь и нашимь торговцємь бєзь приимь без пакости 
всАкому члвку (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); иномьі по- 
(м)нАчи прня(з)нь твою с прє(д)ки нашими на твоє жєданьє 
твоємоу послу дає(м) поуть чи(ст) чєрє(з) нашу землю 
(б. м. н., 1496 ПЧФГ 35-36). 
ФОРМИ: наз. одн. поуть, путь 3 (1392 Собі. І, 7; 1392— 

1393 РФВ 170; 1415 Сові. І, 121); поуть 1 (1446 ПГСПМР); 
поут, поу(т) 4 (1453 Собі. II, 445; 1490 ДГСХМ; 1491 БО 
І, 449; 1492 Собі. 5. 162); зам. род. о(т) пЖть (поут) 2 (1454 
Собі. II, 501; 1491 БО І, 449); зам. знах. де. два пЖть 1 (1400 
Собі, і, 37); род. одн. поут*, поутА, риЦа 10 (1414 Собі. 
І, 111; 1446 ПГСПМР; 1453 Собі. II, 445; 1481 БО II, 
364; 1492 БО І, 497, 510; Соя*. 5. 162); поута 1 (1490 
ДГСХМ); знах. одн. поуть, путь 11 (п. 1349 Р 3; 1400 
Со5/. І, 37; 1419 Р 90; 1443 Р 145; 1488 ДГСПМ; 1495 
ПЛПС; 1496 ОКИ В; ПЧФГ 35, 36); поуть 1 (1446 
ПГСПМР); поут, поу(т), пЖ(т) 16 (1400 Собі, і, 37; 1488 
БО I, 348, 356; ДГСПМ; 1490 ДГСХМ; 1491 БИ І, 449; 
1492 БИ І, 510; Собі. 3. 162; 1495 БО II, 63; 1499 БО II, 
136); пьть 1 (1458 Мік.Оос. 122); ор. одн. поутємь, поутємь, 
поутє(м) 9 (1400 0/Д«А» 433; Собі, і, 37; 1411 Р 79; 1424 
Собі, і, 162; 1446 ПГСПМР; 1456 Собі. її, 582; 1490 
ДГСХМ; XV ст. ВС 38; 1500 ЗО 7); поутом 2 (1488 БО І, 
348; 1491 БО І, 449); зам. знах. потокомь... на поутємь 
1 (1400 Собі, і, 37); місц. одн. на (вь) поутн, пути (1400 
0/Я«А» 433; 1499 РИБ 776). 
ПУТЯТИЧЬ див. ПУТАТИЧ. 
ПОУТАТА ч. (9) (особова назва): А при том бьіли свєт- 

кн... кнАз Йван ПутАта, а воєвода киевский пан Юрша 
(Київ, 1437 АЗ І, 34); А при том бьіль вл(а)дика луцкий 
Яроф'Ьй... кн(А)зь ПутАта Ивановичь городничий луцкий 
(Острог, 1483 АЗ І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. ПоутАта, ПутАта. Путята (1437 А5 

І, 34; 1438 Р 141; 1458 ОЖДМ; 1466 АЗ І, 61; 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 20; 2-а пол. XV ст. СПС; 1483 Л5 
І, 82); род. одн. Поутатьі (1475 А5 І, 70). 
ПУТАТИЧ, ПУТЯТИЧЬ ч. (7) (особова назва): а при 

то(м) бьт(л)... кнзь ива(н) поутАти(ч) (Луцьк, 1467 СП 
№ ІЗ); А с нами в тот чась бьіли пань Олєхно Скору та... а 
слуги кнзя Дмитріевьі Путятича (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/1V, 158); а иное вьідал князю Дмитрею Путятичу, вое- 
воде киевскому (Вільна, 1496 АЛРГ 72); Биль на(м) чо- 
ло(м) ключникь лу(ц)ки(и) кнА(з) ива(н) поутАти(ч) и вка- 

за(л) пєрє(д) нами листь нашь што єсмо пєрво сего дали емоу 
двє дворищи... до нашоє воли (Берестя, 1497 ПКИП). 
ФОРМИ: наз. одн. ПутАтич, Путятнчь 3 (1487 Л5 І, 

85; 1490 А5 І, 92; 1495 АЛМ 89); поутАти(ч) 2 (1467 СП 
№ 13; 1497 ПКИП)\ род. одн. Путятича (1491 АрхЮЗР 
8/1V, 158); дав. одн. Путятичу (1496 АЛРГ 72). 
ПОУЦ'БНИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а мьі ... єсми дали и потврьдили слоузі нашємоу 
Жоуржи Поуціноу... два села на имі Поуціни оу Доуб- 
ровоу, а дроугоє село на край Доуброви (Васлуй, 1497 
ВО II, 107), 
ФОРМИ: наз. Поуціни (1497 БО II, 107). 
ПОУЦ'ЙНОУЛ ч. (1) (особова назва): И оуставшє слоуга 

наш Жоуржа Поуціноул та заплатил оуси тоти пинізи 
п злат оу роуки слоугам нашим (Васлуй, 1497 БО II, 107), 
ФОРМИ: наз. одн. Поуціноул (1497 БО II, 107). 
Див. ще ^ПОУЦ'бНЬ. 
ЧЮУЦ^НЬ ч. (3) (особова назва): а ми... єсми дали... 

слоузі нашємоу Жоуржи Поуціноу тоти прАдрєчєннїи 
два села (Сучава, 1497 БО II, 107). 
ФОРМИ: дав. одн. Поуціноу (1497 БО II, 107); наз. мн. 

Поуціиє (1497 БО II, 107). 
Див. ще ПОУЦ'ЕНОУЛ. 
*ПУЧИЦКИИ ч. (1) (особова назва): и та(м) казали 

є(с)мо на тоє діло вьієхати... су(д)и білскому пану рачку 
пучицкому слушати присАги тьі(х) світко(в) (Вільна, 
1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: дав. одн. пучицкому (1495 ВМЗД). 
*ПОУШЄЧЬНЬІИ прикм. (1) (призначений для пушки) 

гарматний: а в городе поушєчьного порохоу польбочькн а 
шиповь го(д)ньіхь бочька (б. м. н., XV ст. ИК). 
ФОРМИ: род. одн. ч. поушєчьного (XV ст. ИК). 
ПОУШКА ж. (5) гармата, пушка: што на крємєньцьі 

подано три фоуклєри а чотьіри про(х)ницьі пушєкь мальі(х) 

з... а вєлики(х) пушє(к) на городе д (б. м. н., XV ст. ИК): 
В городе оу вєници поушка а двє пищали (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. поушка (бл, 1471 ЛКЗ 91 зв.); наз. 

мн. поушки (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 92); род. мн. пушєкь, 
пушє(к) (XV ст. ИК)- 

*ПОУЩА ж. (8) (густий ліс, лісові зарослі) пуща (7): я 
Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми н даль село 
своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку... зь пусчами, 
зь лесьі и болотьі подь лесомь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1Л/І, 
2); Они повєдили, ижь з нами соуграничники Волчкєви- 
чи и Ивашковцьі и Клєпачи, поущи нам, ловьі, дерево борт- 
ноє з одного (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); 
пуща Ретовская (1) (назва пущі у Волинській 

землі): я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и даль 
село своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку... зь лови, 
погонньїми и осочьньїми нашими Жолобовомь а Чудано- 
вомь, (што) надь Стьіромь седять а стерегуть пущн нашоє 
Ретовское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /V1, 2). 
ФОРМИ: род. одн. пущьі (1322 АрхЮЗР 1ЛП, 2); знах. 

одн. поущоу 2 (1478 АЗ III, 17); пусчу 1 (1322 АрхЮЗР 
1 /VI, 2); ор. одн. поущою 1 (1478 АЗ III, 17); пусчею 1 
(1322 АрхЮЗР ІЛП, 2); наз. мн. поущи (1478 АЗ III, 17); 
ор. мн. пусчами (1322 АрхЮЗР іЛ/4, 2). 

* ПУЩАТИ дієсл. недок. (1) (що) залишати осторонь, 
минати (що), проходити мимо (чого): и тамь есмо копцовь 
два усьіпатьі велильї, а одь тьіхь копцовь лись Мьіховь 
пущаючи влево, а пана Максьіма вправо... гдетакжеесмо 
грань на явори вьітесальї и копець учьшьіти велильї (Ново¬ 
селиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: діеприсл. одноч. пущаючи (1430 ГВКЛ 8). 
Див. ще *ПОУСКАТИ 2, ПОУСТИТИ 3. 
*ПОУЩИИ прикм. в. ст. (1) (цсл. поущии) гірший: а в 

сєи стороні одинь язь самь осталь и то о(т) двою сторонь 
поганьство тАжкоє а о(т) трє(х) сторонь ркоучи хр(с)тиАне 
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але мнЬ соуть поущи поганьства (б. м. н., 1484—1486 
ГСПТЗ). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. поущи (1484—1486 ГСПТЗ). 
ПОУЮ ч., невідм. (1) (особова назва, молд. пуй «пташеня», 

«маля»): И оуставшн наши слоуги Тоадєр и Ион н Поую и 
Захарїа... и заплатили оуси готовими пинАзми оу роуки 
Аноушци (Сучава, 1479 ВБ І, 223). 
Див. ще *ПОУИ. 
*ПЧЄЛА див, *БЧОЛА2. 
*ПЧИЧЬ ж. (1) (назва лівої притоки Прип'яті) Птич: 

я Василєй Волчкович из братом своим Лвомь... вьізнава- 
єм... штож... продали єсмо кн(А)зю Костєнтину... отчиз- 
ну нашу на рєци на Пчичи (Ставків, 1491 АЗ І, 96—97). 
ФОРМИ: місц. одн. иа Пчнчи (1491 А5 І, 97). 
! ПЧЛЄ (ПЧЄЛЬ) (1): а на(м) тоє зємли о(т) пр(с)то(и) 

бци не о(т)води(ти) ани знамєни своє ни п(ч)лє (і) нєводи(ти) 
(б. м. н., 1498 ЧІАФ). 
Див. *БЧОЛА2 2. 
ПШЄНИЦА ж. (1) (особова назва): А при том бьіл 

кн(А)зь Йван ПутАтич... дьАкь чєрньчєгородскнй Пшє- 
ница (Луцьк, 1490 А5 І, 92). 
ФОРМИ: наз. одн. Пшєиица (1490 А З І, 92). 
*ПШЄНИЦЯ див. ПЬШЄНИЦА. 
*ПШЄНИЧНЬІИ прикм. (1) пшеничний: а єще єсмьі 

дали оброкь тому монастирєви из нашєго двора каждьш 
годь цЬлии по дєсАть бочокь вина и по дєсАть колодьі пше¬ 
ничинах) (Сучава, 1411 МіН. АІЬ.). 
ФОРМИ: род. мн. пшєничнн(х) (1411 МІН. АІЬ.). 
*ПШЄНЇЦЯ див. ПЬШЄНИЦА. 
*ПЬДОУЧЄЛЬ ч. (1) {рум. расіисеї «глід») (назва дже¬ 

рела у Молдавському князівстві): хота(р)... на... пьдоучє(л) 
наоустїє потока гдє падає(т) оу бїстрьі(ц) (Корочин Камінь, 
1458 МіН. £)ос. 121). 
ФОРМИ: знах. одн. пьдоучє(л) (1458 МіН. О ос. 121). 
Див. ще *ПЄДОУЧЄЛОУЛТ>. 
*ПТ>КОУРА ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мн илїа воєвода... знаємо чини(м)... ожє... па(н) 
вана порка... за своА дшА остави(л) самь сь свои(м) Азьі- 
ко(м) єдно село на имА лоукачєщїи... правжє (!) пькоурА 
монастирю оуспєнїю прч(с)тїж брцж (Сучава, 1440 МіН. 
208). 
ФОРМИ: знах. одн. зам. род. правжє пькоурж (1440 

МіН, 208). 
*ПЬНГЬРАЦЬ ч. (2) (назва місцевості у Молдав¬ 

ському князівстві): хота(р) стоє починьшїсА монастирь оу 
пьнгьрац о(т) доуба что є(ст) на нє(м) крь(с)ть просто 
чєрєсь пол'Ь на могїлоу (Корочин Камінь, 1458 МіН. Бос. 
121). 
ФОРМИ: род. одн. пьигьрац (1458 МіН. Бос. 121); 

знах. одн. пьнгьраць (1458 МіН. Бос. 122). 
ПЬНТЄЧЄ див. ПЬІНТЄЧЄ. 
*ПЬНТЄЧЬ див. ПЬІНТИЧЬ. 
*ПЬНТЯ див. ПАНТ'Б. 
*ПЬНЧЄЩИ див. ПАНЧЄЩИ. 
ПЬНЧЄЩЇИ див. ПАНЧЄЩИ. 
*ПЬРКАЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 
*ПЬРОВЬ ч. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): гЬмь мьі... дали єсмьі имь... пол'Ьна опришина о(т) 
пьрова на вєлико(м) тазлов'Ь (Сучава, 1419 П/£«А» 444), 
ФОРМИ: род. одн. пьрова (1419 БІР«А» 444). 
Див. ще ПТ>РТ>ОУ. 
ПЬРЬОУ ч., невідм. (2) (назва річки у Молдавському 

князівстві): и дали єсмо томо(у) свАтомоу паніємо у мо- 
настнро(у) от В'Ьликїи Тазлов... тотоу дроугою пол'Ь- 
ноу, тиж на Вєликомь Тазловє, на Пьрьоу (Сучава, 1491 
ВБ І, 452). 
Див. ще *ПЬРОВЬ. 
*ПЬТКОВЬ ч. (2) (особова назва): гЬмь мьі... дали и 

потврьдили єсмо имь... села... на им'Ь пьткьєщи, що 

коупили о(т) пьткова... и пониже витєзєщи (Сучава, 1448 
Сові. II, 323); ТАм мьі... далі' и потвердили єсми емоу... се¬ 
ла на им'Ь: гдє єст емоу дом, Чєрньтєщи... що коупил оу 
Стана Пьткьоа (Сучава, 1468 ВБ І, 130). 
ФОРМИ: род. одн. пьткова 1 (1448 Созі. II, 323); Пьткьоа 

1 <1468 ВБ І, 130). 
ПЬТКЬЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): гЬмь мьі... дали и потврьдили єсмо имь... села... 
на им'Ь пьткьєщи... и пониже витєзєщи (Сучава, 1448 
Сові. II, 323). 
ФОРМА: наз. пьткьєщи (1448 Сові. II, 323). 
*ПЬТРАНА ж. (3) (особова назва): И оуставшє наши слоу¬ 

ги Козма и брат єго Влад... и б(рат)анича их Пьтран(а) 
та заплатили оуси тотьі вьішєписанїи пин'Ьзи... оу роуки 
Мьгдьлини (Сучава, 1495 ВБ II, 74). 
ФОРМИ: наз. одн. Пьтраи(а) 1495 ВБ II, 74); дав. 

одн. Пьтрани (1495 ВБ II, 74). 
ПЬТРАШ див. ПЄТРАШЬ. 
ПЬТРАШКО див. ПЄТРАШКО. 
ПЬТРОУ див. ПЄТРОУ. 
*ПЬТРЬ див. ПЄТРЬЧ 
*ПЬТУРНИК,ЙРЬ ч. (1) (особова назва): и ещє єсми ему 

дали... села на милЬтин'Ь... и селище юги пьтурникьра 
(Сучава, 1445 Со$Л II, 211—212). 
ФОРМИ: род. одн. пьтурникьра (1445 Сові. II, 212). 
*ПЬТЬ див. ПОУТЬ. 
ПЬХНО, ПЬІХНЬ ч. (4) (особова назва): гЬмь мьі... 

дали єсми ємоу... єдно село... гдє живє(т) лаоурь, що емоу 
продаль слоуга на(ш) пань ива(н) болдорь... прА(д) 
нашими паньї, на имА... пань бад'Ь дворни(к), па(н) миха- 
иль пьхно (Нямц, 1443 Сові. II, 119—120); а на то єсть... 
вЬра пана бади, в'Ьра пана пьіхнь (Сучава, 1446 Сові. II, 
241). 
ФОРМИ: наз. одн. пьхно 1 (1443 Сові. II, 120); зам. род. 

в'Ьра пана пьіхнь 1 (1446 Сові. II, 241); род. одн. Пьхна 
1 (1443 ВАМ 41); пьіхиа 1 (1443 ДГСПМН). 

*ПЬХЬРНИЧЄЛЬ див. *ПАХАРНИЧЄЛЬ. 
ПЬШЄНИЦА ж. (9) (збіжжя) пшениця (5): а пашнА 

єсть жита и пьшєница и овє(с) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
91 зв.); Сє я кнАзь михаило... придаю с(с)томоу (!) сп(с)у 
и своєго дворьца... дєсАтиноу озими пшєници и рьжи 
(Луцьк, 2-а пол. XV ст. СО); се я па(н) олизарь кирдеевичь 
...и сь своєю женою Феодосією, запи(соу)вае(м) ись своее 
очиньї... десятиноу, оу поли и сь озими и сь яриньї и сь 
жита и сь пшєници и сь овса (б. м. н., 1487 ВОРСР 
178); 

(зерно) пшениця (4): Кто пшєнїци позьічає(т) алюбо 
ино(г) чого (XV ст. ВС 6 зв.); єщє є(с)ми (в орие. єми.— 
Прим, вид.) дали сволєю шолтоузьі и прьгарьі о(т) бани, 
що бьі имали о(т) ихь млинь, на ка(ж)ди го(д), по два- 
надєсЬ(т) коло(д) соло(д) и чєтири коло(д) пшенице (Суча¬ 
ва, 1453 Сові. II, 445). 
ФОРМИ: наз. одн. пьшєница (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 

род. одн. пшєиици, пшєници, пшєнїци 6 (XV ст. ВС 6 зв., 
22, ЗО; 2-а пол. XV ст. СО; 1487 ВОРСР 178); пшенице 
1 (1453 Сові. II, 445); род. мн. пшениць (1487 ВОРСР 
178). 
ПЬШ КАНЇИ1 мн. (2) (назва села на р. Куцитній у Мол¬ 

давському князівстві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ожє тоти истинїи Мьрина и Фєдка... жаловалн 
єсми их особною нашєю милостїю и дали... єсми их праваа 
отнина (в орие. о(т)тнина.— Прим, вид.) села на Коу(ц)ит- 
нои на имЬ Мирчєщїи... и Пьшканїи (Сучава, 1490 ВБ І, 
392). 
ФОРМИ: наз. Пьшканїи (1490 ВБ І, 392). 
ПЬШКАНЇИ2 мн. (1) (назва села на р. Бистриці у Мол¬ 

давському князівстві): ТЬ(м> мьі... дали и потврьдили 
єсми ємоу... село на им'Ь Пьшканїи на Бистрице (Сучава, 
1480 ВБ І, 237). 
ФОРМИ: наз. Пьшканїи (1480 ВБ І, 237). 
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*ПТ>АН див. *ПЬАНЬ. 
*ПТ>АНЬ ч. (11) (назва села у Волинській землі) П’яне: 

А ненадобєт в тоє моє село ПьАнь никомоу оуступати сА 
(Острог, 1481 А5 І» 77). 
ФОРМИ: дав. одн, Пь/аню (1481 АЗ І. 77); знах. одн. 

П'ьлиь 6 (1481 А5 І, 77); Пьан, Пьан, Пь/ань, Пьаиь 4 
(1481 А5 І, 77). 

*ПЬІЛНОВАТИ дієсл, недок. (1) (с/лп, рііпо^ас) (що) 
пильнувати, стерегти, охороняти: ино ми послали вижа 
замку Браславского... до боярь Хмелньщкнхь... аби до 
нась приехали и зь паномь Карпомь потокмилися (біс.— 
Прим. вид.); ведже они не хотили, мовячи: «не по'Ьдемь 
тамь, бо ми о томь ведаемь, але своеи петки земли пилнуе- 
мо» (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. пьілнуемо (1430 ГВКЛ 7). 
*РУМ2 див. *ПИНАЗЬ. 
*РУМ5КАЛА див. ПИНСКАЯ. 
*ПЬІНТЄЛЄЄІЦЬІИ див. *ПАНТЄЛЇЄЩЬІ. 
ПЬІНТЄЧЄ, ПЬНТЄЧЄ, ПИНТЄЧЄ ч., невідм. (12) 

{особова назва): а при то(м) били наши панове, бьі(л) па(н) 
маноило... па(н) оана пьі(н)тєчє (Сучава, 1449 Сові. її, 386); 
мьі Стєфан воєвода.., знаменито чиним... ожє тоти истин- 

ній наши слоуги Жоурка Пинтєчє и братєго Пєтримань,,. 
сьінове Оана Притече... жаловали єсми их особною на¬ 
цією милостїю и дали... єсмьі им... два села на Брьлад'Ь 
(Сучава, 1495 ВВ II, 248—249). 
Див. ще ПЬІНТИЧЬ. 
ПЬІНТИЧЬ ч. (9) (особова назва): а на то єсть... в'Ьра 

пана оана пьнтєча (Коломия, 1448 Со5*. II, 306); а иа то 
св'Ьдковє... пан до ума браевич... пан вана пьінтичь (Суча- 
еа, 1456 Со$і. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. пнитичь (1456 Соб^. II, 791); род. одн. 

льі(н)тєча, пьінтєча 5 (1448 Сові. II, 359; 1449 Сові. II, 
379; 1453 Сові. II, 494; 1454 ПГПММ; 1455 Сові. II, 544); 
пннтєча, пн(н)теча 2 (1451 Сові. II, 400; 1453 Сові. II, .446); 
пьнтєча 1 (1448 Сові. II, 306). 
Див. ще ПЬІНТЄЧЄ. 
ПЬІНТ'Б див. ПАНТ^. 
ПЬІРТЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... да¬ 
ли есми свАтомоу нашємоу монастироу от Хомора... село 
иа им'Ь Пиртєщїи (Сучава, 1475 ВО І, 203). 
ФОРМИ: наз. Пиртєщїи (1475 ВИ І, 203). 
РУ5АК див. ПИСАРЬ. 
*ПЬІСАТИ див. ПИСАТИ. 
*ПЬІСКОВИЧЬ ч. (8) (особова назва): тогди пань Дани¬ 

ло... тАгаль на воита зоудєчовьского на сулка о дворище 
о пьісковича (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: род. одн. пьісковнча (1411 Р 79). 
*ПЬІСКЬ див. ПИСКЬ2. 
*РУТАМЕ с. (1) (справа) питання: їеБІІіЬу шоЬ мг руіапіи 

пекоіогоЬо росІоггепоЬо гпеіі: шу... па ргоіішки росіогге- 
лоЬо, сЬосгош оЬгопсоіи Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 106). 
ФОРМИ: місц. одн. ^ руіапіи (1388 ІРЬ 106). 
Пор. *ПЬІТАТИ. 
*П ВІТАТИ дієсл. недок. (16) (кого) питати: питали єсмо 

Старьіхь боярь и мужєи старьіхь што бьіла зємлА о(т)шла 
о(т) скл'ЬнА кь блудову оу дєсАтину ино то єсмо опАть 
привернули кь Склиню (Луцьк, 1445 Р 150); Мьі питали 
по чомоу вьі свєдоми, штобьі то било пани Василєвое Ко- 
пачєвича (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); И ми Бориса Семе¬ 
новича питали: маешь ли на кимь на него доводь, абьі онь 
семь волостей нашихь закраль (Вільна, 1495 АЛМ 83); 
юрєи питаль фра(н)цика ка(к) би давно ємоу позьічиль 

(XV ст. ВС 22); И ми питали Соп'Ьги: св'Ьдомь ли онь того, 
коли тоть листь брали вь небощика, короля е. м. (б. м. н., 
1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. питаль, пмта(л) (XV ст. ВС 

19, 19 зв., 22); 3 ос. одн. ж. питала (1498 АЛМ 163); 1 ос. 
мн. питали 9 (1478 АЗ III, 17; 1491 АЗ І, 94; 1495 АЛМ 

83; 1498 АЛМ 169); питали єсмо 2 (1445 Р 150; 1475 
АЗ І, 70); питали 1 (1495 АЛМ 83). 
Див. ще *ВСПЬІТАТИ, *ПОПЬІТАТИ 1, *РОСПЬІТА- 

ТИ, *СП ВІТАТИ. 
*ПЬІТЬ ч. (1) О г о р А ч и м ь питомь див. *ГО- 

РАЧИИ. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. питомь (1435 Р 134). 
ПЬІХНЬ див. ПЬХНО, 
ПЬІХЬІНСКЬІ ч. (1) (особова назва): Сию книгоу писа(л) 

дАкь мигаль пихински изь диакомь иваномь (б. м. н., 
1492 ЗОЄ). 
ФОРМИ: наз. одн. пихински (1492 ЗОЄ). 
*П ВІШКО ч. (1) (особова назва): и тако(ж) потвєржаємь 

ему его праваА села, що и(х) купи(л) за свои прави пинАзи 
о(т) пана ваньї пишка (Сучава, 1453 Со5^. II, 472). 
ФОРМИ: род. одн. пишка (1453 СобЛ II, 472). 
*ПЬІшОКТ> ч. (І) невеликий водяний млин: тьмь ми..., 

дали есми ему... половина брода, що на Серєти, сь пишкомь 
у єго хотарь от его стороні (Сучава, 1435 МЗФ 3). 
ФОРМИ: ор. одн. пишкомь (1435 МЗФ 3). 
*ПЬНГЬРАЦ див. *ПЬНГЬРАЦЬ. 
ПЬНЬГЬРЬЧОРОУЛ В ч. (1) (назва потоку у Молдавсь¬ 

кому князівстві): хота(р) стое почнньшїн монастирь... 
о(т) доуба... до (обрь)шїє а о(т) тол'Б... на оустїє пьньгь- 
рьчороуль (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 121—122). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. на оустїє пьньгьрьчороуль 

(1458 МіН. Оос. 122). 
ПЬРВОЄ див. ПЄРВОЄ. 
*ПЬРКЬЛАБТ> див. ПАРКАЛАБЬ. 
ПЬРЬДЬ див. ПЄРЄДЬ. 
*ПЬТРЬ див. ПЄТРЬ1. 
*ПЬТЮЛЬдшї. ПЬТЮЛЬ. 
ПЬТЮЛЬ ч. (4) (особова назва): и оуставшє наши слоу¬ 

ги, пьтюль и брать єго, пєтрь... та заплатили оусє испол- 
на (Ясси, 1495 Со5^. 5. 193). 
ФОРМИ: наз. одн. пьтюль 1 (1495 Сові. 3. 193); зам. 

дав. слугамь нашимь пьтюль и братоу єго 1 (1495 Сові. 3. 
193); дав. одн. пьтюлоу (1495 Сові. 3. 193). 

*ПЬЧАТЬ див. ПЄЧАТЬ1. 
*ПЬЯНЬІИ прикм. (1) п’яний, нетверезий: О косторє(х) 

што(ж) частокро(т) иаходА(т) на пьяньі(и) лю(ди) вєдоутсА 
к игрь а бєроуть пєнАзи на заклади (XV ст. ВС 27 зв.). 
ФОРМИ: знах. мн. пьяни(н) (XV ст. ВС 27 зв.). 
*ПЬАН див. *ПЬАНЬ. 
*ПЬАНТ> див. *ПЬАНЬ. 
*ПЬАНЬ див. *ПЬАНЬ. 
♦П'бНЄЗЬ див. *ПИНАЗЬ. 
*П'йНЄЗЬНЬЇИ прикм. (3) (сплачуваний грішми): гро¬ 

шовий: Тех іезШЬу коіогу]... Ьуі па)(3еп вид'і 5мго]ети и 
^іпе репегпо] аЬо ^упзго] (!) коїогоі, коіогаіа г <іа\дта 
иіогопа, іо таїеі' гаріаіііі (Луцьк, 1388 2РЬ 105); Оустав- 
лАємь колї которая панна замоу(ж) поидЬть в'Ьно пінєзь- 
ное оу готовизнє што(ж) боудЬть дано прє(д) приєтєльми 
на томь имєєть досить (XV ст. ВС Зі зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. с. пЬнєзьноє (XV ст. БС31 зв.); знах. 

одн. с. пЬнєзьноє (XV ст. СЯ 41); місц. одн. ж. и репегпо} 
(1388 ЇРІ 105). 
П'ВНКО, ПІїНЬКО ч. (4) (особова назва, пор. Пионий, 

гр. тиш^) Піоній: ТАгаль сА п'Ьнко коунашєвичь ис вєрє- 
щакомь Боутєвичем о гай (б. м. н., 1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: наз. одн. Пьнько, пьнко (1369 ПСЧК)\ дав. 

одн. П*н'кови (1369 ПСЧК). 
*ПГ6НАЗЬ див. *ПИН АЗЬ. 
П'БРЄД див. ПЄРЄДЬ. 
•П'ЬСОКЬ див. *ЧОРНЬІИ П'БСОКЬ. 
*П1ЇСТЬІНЬ ж. (1) (назва села у Галицькій землі) 

Пистинь: а тако єсмо ему дали... тото пєрво рє(ч)ноє село... 
Ако оу'Ьхана к нєму границА о(т) рознова... обчиною о(т) 
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П’Ьстнн'Ь (так.— Прим. вид.) на вєрхь воловщЬ (Снятин, 
1424 Р 99—100). 
ФОРМИ: род. одн. їпьстинь (1424 Р 99). 
*П1іСЧАНЬІИ прикм. (2)Оп'Ьсчаньіи бродь 

(2) (назва броду у Волинській землі): а о(т) ггЬсчана броду 
по пиньскьіи мость (б, м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: род. одн. ч. пьсчана (1366 Р 14); знах. одн. ч. 

пЬсчаньж (1366 Р 14). 
^‘П'БТАКЬ ч. (1) п’ятирічний кінь: а трє(т)яка и чєт- 

вєртока (і) и пьтока (і) хто забьєть ино по(д)лоугь дши чїи 
єсть жеребець и єго ошєцованью им'Ьє(т) ємоу плати(т) 
(XV ст. ВС 36 зв.— 37). 
ФОРМИ: знах. одн. (!) патока (XV ст. ВСЗбзв.). 
П'ЬТИРЬ 4.(1) (особова назва): ТАм ми... далї и потвер¬ 

дили єсми ємоу... селище гдє бьіл татар ПЬтирь (Сучава, 
1468 Ви І, і ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн. Пьтнрь (1468 ВИ І, 130). 
♦П'БТОК див. *ПАТОКЬ. 
*П^ТОКА <Г№ТАКА> див. *П^ТАКТ>. 
+ П,£ТОКТ> ч. (1) (особова назва): а такожє єсми потвер¬ 

дили монастироу нашємоу... (оуси татаровє)... на им'Ь 
татаро(м)... каса(п) и(с) чєльдью си, пьто(к) и(с) чєль- 
доую (зіс.— Прим, вид.) си (Сучава, 1462 Сові. Б. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. пьто(к) (1462 Сові. Б. 11). 
П'ЬТРЬ див. ПЄТРЬ1. 
♦ПЕЧАТЬ див. ПЄЧАТЬ1. 
♦ПЕЧАТЬ див. ПЄЧАТЬ1. 
*ІІ'БШИИ ч. (1) піший: Ьь Степани одь верхового а одь 

пЬшого не надобє, коли водою провадять (Степань, 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: род. одн. пЬшого (2-а пол. XV ст. АЛ.М 9). 
П'ЬШКО ч. (2) (особова назва): А при томь св'Ьдоци бьіли 

кнАзь Ивань Чорьториискьи... пань П'Ьшко марьшалько 
великого кнАзА (Городок, 1443 Р 145); а при томь били... 
пань Гаврило шило кирдиєвичь... пань П'Ьшко маршалокь 
наїдь (Луцьк, 1445 Р 151). 
ФОРМИ: наз. одн. П^шко, пьшко (1443 Р 145; 1445 Р 

151). 
*ПЯДЬ ж. (1)0 пяди (1) (у заперечному реченні) 

иі на п’ядь, ні на крок: я дей самь... а ни мои люди 
с поля старого пяди в дуброву Свинюскую без упроса не 
идоуть (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/^, 21). 
ФОРМИ: род. одн. пяди (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21). 
ПЯТДЕСЯТ див. ПАТДЄСАТЬ. 
*ПЯТДЕСЯТНЬІИ числ. (2) п’ятдесятий (1): А псань 

у Вилни... л'Ьта Божего тисячного чотириста пятдесятно- 
го и первого (Вільна, 1451 АкЮЗР її, 106); 
день пАдесАтьньї (1) див. ДЄНЬ 1. 
ФОРМИ: род. одн. с. пятдесятного (1451 АкЮЗР II, 106); 

єнах. одн. ч. падєсатьньі (п. 1349 Р 4). 
*ПЯТДЕСЯГЬ див, ПАТДЄСАТЬ. 
ПЯТКОВСКІЙ ч. (1) (особова назва): Левону Шаломичу 

Корница село, што Пятковскій держаль (Берестя, 1463— 
1478 РЕА І, 36). 
ФОРМИ: наз. одн. Пятковскій (1463—1478 РЕА І, 36). 

ПЯТНАДЦАТЬІЙ числ. (3) п’ятнадцятий: Писан в Луц- 
ку... под лЬтьі Рожества Христова тисяча л%ть чотьіриста 
пятдесят первого, нндикта пятогонадцат (Луцьк, 1451 
АрхЮЗР 8/ІУ, 17); писань в Троцохь подь лЬтьі Божиего 
нарожения тьісеча чотириста деветдесять осмое (!) месе- 
ца Сентебрий пятнадцатьій день (Троки, 1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пятнадцатин (1498 ГВКОО); род. 

одн. ч. пятогонадцат (1451 АрхЮЗР 8/IV, 17; 1472 АрхЮЗР 
8/ІІІ, 3). 

*ПЯТНАДЦАТЬ див. *П АТНАДЦАТЬ. 
•Р1АТМСА див. *ПАТНИЦА. 
ПЯТНИЦЬКИЙ ч. (1) (особова назва): А при томь били 

добрьіе люди: пань Взячь... а пупь Ивань Пятницький 
(Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627—628). 

ФОРМИ: наз. одн. Пятницький (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 
628). 

*ПЯТРА див. * ПЇАТРА. 
ПЯТЬДЕСЯТЬ див. ПАТДЄСАТЬ. 
*ПЯТЬІИ див. *ПАТЬІИ. 
*ПЯТЬІИНАДЦАТ див. ПЯТНАДЦАТЬІЙ. 
*ПЯТЬ див. ПАТЬ1. 
*ПЯТЬДЄСЯТЬ див. ПАТДЄСАТЬ. 
*ПЯТЬСОТЬ див. *ПАТЬСОТЬ. 
*ПАДЄСАТЬНЬІ див. *ПЯТДЕСЯТНЬІИ. 
*ПАЛП А ч. (3) (особова назва): єдна част от того село да 

єст слоузЬ нашємоу Никити и сестри єго Мьрини, сьіновом 
Акимовом ПАлп'Ь (Сучава, 1495 В Б II, 84). 
ФОРМИ: род. одн. Палпь (1495 ВБ II, 84). 
! ПАМАТЬ див. ПАМАТ. 
! ПАМАТЬ див. ПАМАТ. 
ПАТ див. ПАТЬ1. 
ПАТДЄСАТЬ, ПЯТЬДЕСЯТЬ, ПЯТДЕСЯТ числ. (25) 

п’ятдесят: Тег и5І;а^Пі]езгпо, іг гасііп... піе таіеі' ргізіагіаіі 
па сіезіаіегот Ьогі ргікахапі, іоіко о дуеіікоі гесгІ, коіога]а 
Ьу ЬуІа ріаісІезіаі Ьгшеп зегеЬга ІііоЬо (Луцьк, 1388 £РЬ 
105—106); и тако(ж) завЬзкоу поставлЬє(м) и поставили 
єсми мє(ж) нимипА(т) дєсА(т) гривє(н) срєбра, ктоо(т) ни(х) 
почнє(т) иначе (Сучава, 1452 Сові. II, 422); а та(к)же на 
то(м) єднанню єсми остали пан (у) михаилоу пА(т)дєсА(т) 
гривень (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); 

а на(м) дава(т) с тоє зємли на црквь бжїю з годоу на го(д) 
пА(т)дєсА(т) гро(ш)и (б. м. н., 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: наз. пмтдєсать, пятьдесять 3 (1446 АЗ 111, 5; 

1452 АрхЮЗР 8/IV, 61; 1497—1498 АЛРГ 80); патдєсат, 

пятдесят, ріаШеаіаі, па(т)дєса(т) 4 (1388 7.РБ 106; 1451 
АрхЮЗР 8ЛУ, 17; бл. 1458 Р 167; 1497—1498 АЛРГ 79); 
знах. патдєсат, пятдесят, п/д(т) дєса(т) 7 (1452 Сові. II, 
422; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.; 1472 АрхЮЗР 
8/1ІІ, 3; 1495 ВМЗД; 1497—1498 АЛРГ 80; 1498 ЧІАФ); 
пат десять, пятдесять, па(т)дєсать, па(т)дєсЬть 4 (1443 
Сові. II, 119; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1459—1460 ЗНТШ 
СІЛИ, фотокоп.; 1497—1498 АЛРГ 79); патьдєсать 2 
(1427 Р 109); пятьдесять, пят(ь>десять 2 (1449 АЛМ 8; 
1495 РИБ 621); пєтдєсат 1 (1478 АЗ III, 17); місц. у петн- 
десять (1472 АрхЮЗР 8/111,3). 
ПАТЄРИ числ., зб. (1) п’ятеро: а в пасєце бчоли сорокь 

и пАтєри (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: наз. патери (бл. 1471 ЛКЗ 91). 

! ПА ТИП (?) (1): даль есмь стої бци гнидковича лукно(І) 
пАтип**е (Прим, вид.) ї озера ї морино (б. м. н., 1386 
Р 33). 

*ПАТНАДЄСАТ див. *ПАТНАДЄСАТЄ. 
*ПАТНАДЄСАТЄ числ. (3) (цсл. пАть на десАтє) п’ят¬ 

надцять: а кто идєть до илвова, на головноє мьіто, у со- 
чавь, оть скота одинь грошь... оть сто кожи скотїихь пАт- 
надєсАтє гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 631); а кто идєт до 
ливова, на головномь мигЬ, оу сочав'Ь, от скотини один 
грош... от сто кожи скотих пАтнадєсАт гроши (Сучава, 
1456 Сові. II, 788—789). 
ФОРМИ: знах. ПАТнадєслтє 2 (1408 Сові. II, 631; 1434 

Сові. її, 668); пмтнадєсАт і (1456 Сові. II, 789). 
Див. ще *ПАТНАДЦАТЬ. 
*ПАТНАДЦАТЬ числ. (15) п’ятнадцять: В городе оу 

вєници... ко(р)чомь пАтна(д)цать (б. м\ н., бл. 1471 ЛКЗ 
92); про то ми оуставлАємь и(ж) хто коли позоветь бє(з) 
повода имєєть виноу заплатить пА(т)на(д)цєть (XV ст. 
ВС 16); и они мають тие двь копь грошей давати и петнат- 
цать бочокь жита солянок (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. ПАТна(д)цать, ПАТЬна(д)цать 2 (бл. 1471 

ЛКЗ 91 зв., 92); ПА(т)иа(д)цєть 2 (XV ст. ВС 15, ЗО); па(т)- 

на(д)цє(т) 1 (XV ст. ВС 14); дав. пАтина(д)цать, пятннадь- 

цат(ь) (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 1488 РИБ 222); знах. па(т)- 

надцєСт), пА(т)на(д)це(т) З (XV ст. ВС 13 зв., 21, ЗО); 



ПАТНИЦА - 282 — пять 

п/л(т)на(д)цєть 2 (XV ст. ВС 11 зв., 16); пятнадцать 2 (1499 
АСД VI, 3); петнатцать 1 (1499 АСД VI, 3). 
Див. ще *ПАТНАДЄСАТЄ. 

*ПАТНИЦА ж. (4) п’ятниця: дали уркви стиА пмтници 
(Сучава, 1408 Созі. І, 61); А рзап и ЬурпізгкасЬ ^ 
ріаіпіси регесі Рокго^ош (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 142). 
ФОРМИ: род. одн. пмтници (1408 Сові. І, 60, 61); знак, 

одн. ріаіпіси (1433 ЗНТШ ^XXVI, 142). 
Див. ще * ПАТОМ». 
*ПАТОКЬ ж. (7) (цсл. пАтькь) п’ятниця: на крЬпость 

сєму нашє(м) листу нашю пєчА(т) привЬсили єсмо оув озе¬ 
ра оу крудьі межи городна и мєрє(ч) по розтвЬ х(с)вЬ оу 
пАтокь (б. озера Круди, 1400 Р 62); на великоє потвєржє- 
ньє сєму нашомоу листу привЬснли єсмо напій пєчати... оу 

пАтокь, прєдь прЬображєньємь га ба нашєго їу ха (Ка- 
м’янець, 1404 Сові. II, 625); а то сА дЬяло... оу пАтокь 
пАтоЬ нєдЬлЬ оу вєликомь постЬ (Львів, 1421 Р 94); ино 

єсми слюбили заплати(т) пан(у) михаилу по матцЬ бжїи 
оу пА(т)кь (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); 
а по нашємь животЬ а они да имают слоужити нам вь пЬ- 
ток вечерь парастас, а оу соуботу литоургїю (Сучава, 
1488 БО І, 356). 
ФОРМИ: знах. одн. пмтокь, пм(т)кь 5 (1400 Р 62; 1404 

Сові. II, 625; 1421 Р 92, 94; 1459-1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фо¬ 
токоп.); пЬток 2_( 1488 ВО І, 356). 
Див. ще *ПАТНИЦА. 
* ПАТСОТ див. *ПАТЬСОТЬ. 
* ПАТСОТЬ див. *ПАТЬСОТЬ. 
* ПАТСОТЬ див. *ПАТЬСОТЬ. 
ПАТЬ ч. (2) (назва села у Київській землі) П’ятка: о(т) 

кодє(н)скоє роудьі до гли(нно)го тєснь пАть (б. м. н., бл. 
1458 Р 167). 
ФОРМИ: наз. одн. пмть (бл. 1458 Р 167); род. одн. пмтоу 

(бл. 1458 Р 167). 
*ПАТЬНАДЦАТЬ див. *ПАТНАДЦАТЬ. 
*ПАТЬІИ числ. (18) п’ятий: А писань листь оу смотричи 

по бьимьиарожєньи Ф а, лЬть и т и б п А того лЬта (Смотрич, 
1375 Р 20); писань листь оу соучавЬ, великого поста пАтоЬ 
нєдЬли (Сучава, 1402 Сові. II, 621); а то сА дЬяло... оу пА- 
токь пАтоЬ нєдЬлЬ оу вєликомь постЬ (Львів, 1421 Р 94); 
А псан в КиЬве под лЬтн ржства Исус. Хсва тисяча лЬть 
и чотириста чотьірдесять пятого лЬта (Київ, 1445 ЗНТШ 
СХУ, 19); Писан у Володимєрьі, в лєто тисєча чотириста 
сємьдєсят пятоє (Володимир, 1475 АЗ І, 72); Писань у 
Вильни, вь лЬто семое тьісечи семое, мЬсяца Іюня пятого 
дня (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. пауш(и) (бл. 1471 ЛКЗ 91, 92 зв.); 

род. одн. ч., с. пмтого, пятого 3 (1375 Р 20; 1445 ЗНТШ 
СХ\7, 19; 1499 АСД VI, 3); руеіоЬо 1 (1395 ОЬ 166); знах. 
одн. с. пмтоє, пятоє (1437 Сові. І, 515; 1475 АЗ І, 72; 1487 
АЗ І, 241); наз. одн. ж. пєта/А 2 (XV ст. НРРГ; 1491 ВО 
І, 459); пєта 1 (XV ст. НРРГ); род. одн. ж. пмтоь 2 (1402 
Сові. II, 621; 1421 Р 94); п/атон 1 (1445 СРК)\ знах. одн. ж. 
пєтоую (1491 ВО І, 459). 

ПАТЬ1, ПАТ числ. (49) п’ять: а о(т) того села... оузАли єс- 
ми пАть двори татарь (Сучава, 141Л ОІН«А» 439); а увзяль 
есми за тьіе земли у него двацять и пять копь грошей 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); а тоє имє(н)є дА(д)ковичи 
я а любо по мн'Ь боудоучии має(т) подати па(н)у пєтроу яно- 

вичоу... ис то(л)кими(ж) людми два(д)цА(т) члвко(в) и 

пА(т) члвко(в)... ка(к) я в нє(г) взА(л) (Луцьк, 1467 СП 

№ 13); А пАть новьі(х) члвки єщо воли не внсєдєли (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); А такожь намь маю(т) дати чоломь 
битьА на годь по пАти коуОтєрє(и) коро(т)кихь а по пАти 
конє(и) (Краків, 1487 АМЛ)\ ми Стєфан воєвода... знаме¬ 
нито чинимь... ожє прїидоша прЬд нами... молєбникь нашь 
кир попь Григорїє... и сь вьсЬми яжє о христЬ братїа- 
ми... и дали господствоу ми пєть сель (Ясси, 1500 В О II, 
173). 
ФОРМИ: наз. п/ать 16 (бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91, 92, 

92 зв., 93, 93 зв.); плт, пм(т) 4 (1436 Сові. І, 450; 1470 А8 
І, 67; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); ! тихь 1 (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); 
дав. П/Атн, пяти (1481 ВО II, 365; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 
1487 АМЛ); знах. пмть, пять 13 (1411 ОІЯ«А» 439; Сові. 
І, 95; 1449 Сові. II, 747; 1451 АкЮЗР II, 106; 1463 ГГЯ\ 
бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.; XV ст. АрхЮЗР В/IV, 193; 1481 
ВО II, 365); П/АТ, п/а(т) 8 (1437 Со5^. І, 515; 1452 Со5^. II, 
410; 1467 СП № 13; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1490 Пам.\ 1496 
АЛРГ 78; 1499 ВО II, 154); пєт 2 (1459 ВО І, 34; 1468 Вй 
І, 130); пєть 1 (1500 ВО II, 173); дав. мн. пмти(м) (1437 
Сові. І, 515). 

! ПАТЬ2(ОПАТЬ) (1): а хотарь сєломь да є(ст) о(т) ве¬ 
ликий друмь... оу малоую могилоу та на столпь а о(т) 
толь пА(т) (!) могили на столпь (Сучава, 1446 ПГСПМР). 
Див. ОПАТЬ. 
*ПАТЬДЄСЙТЬ див. ПАТДЄСАТЬ. 
*ПАТЬД€САТТ> див. ПАТДЄСАТЬ. 
*ПАТЬД€САТЬ див. ПАТДЄСАТЬ. 
* ПАТЬНАДЦЄТЬ див. *ПАТНАДЦАТЬ. 
*ПАТЬСОТЬ числ. (21) п’ятсот: и на болшю крЬпость 

нашєго осужєниА помочноє взАли єсми оу кролА... а то 
тако ажє король заплативь пА(т) соть гривень тнмь па- 
нА(м) има вєчисто дєржА(т) (Медика, 1404 Р 70); а которнй 
брат хотЬлбьі от нас тот дЬль порушити, тогдьі маєт пАт- 
сот коп отложити брати своєй (Луцьк, 1463 А З І, 55); 
а котрий з нас внстоупить с того дЬлоу, тогдЬ осподарю 
королю Єго Милости пАтсоть коп (Хвалимичі, 1475 А8 
III, 14); а маеть намь в каждьій год давати по пяти сот 
коп грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
ФОРМИ: дав. пл\тн сот, пятисоть (1487 РИБ 226; 1498 

АЛРГ 81—82, 82); знах. пмтьсоть, пятьсоть, пят(ь)соть 
8 (1482 АЗ І, 79; 1487 АМЛ; РИБ 226; 1489 АМВ; РИБ 
431); п/атсоть, пмтсот 6 (1463 АЗ І, 55; 1498 АЛРГ 82, 83); 
п/а(т) соть 3 (1404 Р 70; 1487 АМЛ)\ п/атсоть 1 (1475 АЗ 
III, 14). 
ПХТЬ див. ПОУТЬ. 
ПЖТЬдш. ПОУТЬ. 



РАБ див. РАБЬ. 
РАБЕЕВИЧЬ ч, (5) (особова назва): Жаловаль намь... 

Есько Рабеєвичь на дядьковича своего (Краків, 1489 РИБ 
431). 
ФОРМИ: паз. одн. Рабеєвичь (1489 РИБ 431, 432); рад. 

одн. Рабеевича (1489 РИБ 432); дав. одн. Рабеевичу (1489 
РИБ 431); знах. одн. Рабеевича (1489 РИБ 432). 
РАБЕЙ ч. (1) (особова назва): отець дей мой Рабей схо- 

валь бьіль тисячу золотьіхь Вгорскихь вь пивницьі (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 431). 
ФОРМИ: наз. одн. Рабей (1489 РИБ 431). 
*РАБОТА ж. (5) (цсл. работа) 1. (результат діяльності) 

робота (2): Коли комоу чєтьіри вольї возмє(т) силою а боу- 
дє(т) на то освє(т)чєньє за замєшьканьє тьі(х) воло(в) и 
работьі за ка(ж)ноую неділю имєє(т) платити д скотца 
(XV ст. ВС ЗО). 

2. (трудова повинність феодально залежних селян) ро¬ 
бота (1): о(т) тьі(х) вьішєписанньі(х) сє(л) и що бьі они 
оучинили с тою глобою ка(к) знаю(т) и ни жадною (!) нашу 
службо у, а ни работу що бьі не платили намь тотьі лю(д) 
(Сучава, 1447 Сові. II, 288—289). 

3. справа, діло (2): И по сем да знат ваша милость за ра- 
ботоу що стє поустили кь нам поклисари а мьі вьсемоу 
добрі оуразоумєхмо, вьсє подробноу (Доль ний Торг, 
1475 БО II, 336); Тоє вьсє вьішєписанноє мьі вишєписан- 
нїи Іо Стєфан воєвода... на тьш слюбьі и присігьі, що вьішє 
пишем о вьсАх річєх и работах и записов, на наше пра¬ 
во... слюбоуєм (Гирлов, 1499 БО II, 425). 
ФОРМИ: знах. одн. работоу (1447 Сой. II, 289; XV ст. 

ВОРСР 179; 1475 БО II, 336); знах. мн. работн (XV ст. 
ВС ЗО); місц. мн. о работах (1499 БО II, 425). 
Див. ще *РОБОТА. 
РАБОТЬ ч. (2) (особова назва): а мьі та(кождєрє и от 

нас) єсми дали и потврьдили... слоузі нашємоу Работь 
и сестри єго Сорь... тоє село на Внннои (Сучава, 1493 БО 
П, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. дав. мьі... дали... Работь (1493 
Ю II, 14). 
РАБЬ, РАБЬ, РАБ ч. (17) (покірний божій волі) раб, 

слуга: Г(с)и помози рабу своєму юрью болковичю создав- 
шєму црквь и олтарь стаго архиєрія х(с)ва никольї (б. м. н., 

бл. 1350 Р 8); Азь рабь бжїи... имєнємь стєфань по про- 

звищоу ж винць коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за свол дшд 

(б. м. н., 1401 ЗКЄ); Сє азь рабь бжїи кнзь ан(д)рє(и) вла- 
димирови(ч) приіз(д)иль єсмь вь кїєвь сь своєю жєною 
(Київ, 1446 Р 154); Сє (в реєстрі сь.— Прим, вид.) аз раб 
владьїкьі моємоу исоу христа, Іо Стєфан воєвод... знаме¬ 
нито чиним... ож... Нєгша, дочка Жоуржї и сь єи діт- 

ми... продали свою правою (!) и питомоую отниноу (Суча¬ 
ва, 1491 БО І, 451). 
ФОРМИ: наз. одн. рабь, рабь, раб, ра(б) 15 (1401 ЗКЄ\ 

1446 Р 154; 1462 БО І, 70; 1473 БО І, 181; 1476 БО І, 211; 
1488 БО І, 347; 1489 БО І, 376; 1490 ДГСХМ; 1491 БО 
І. 451 і т. ін.): ! оавь 1 (1453 Сові. II. 453); дав. одн. рабу 
(бл. 1350 Р 8). ' 

*РАБЬІИ прикм. (1) строкатий, рябий: Отписую Пре- 
чистой до Печерского монастьіра панцьір и кожух куний... 
а пану Гвоздю кожух куний, рабою камькою волочен 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. рабою (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
РАБЬ див. РАБЬ. 
РАВАСОВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): Мьі панове гос¬ 

подарі нашєго, илїи воєводи, на имА пань вилча о(т) лип- 
никьі... и пань мисі равасовскьш... вьізнаваємь тьімь 
то наши(м) листомь... колижь... илїашь воєвода... влади- 
славови, кролю по(л)скомоу... голдь вьірности... оучи¬ 
ни^)... мьі такожє... обицоуємь... тоть голдь... ховати 
(Львів, 1436 Сові. II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. равасовскьш (1436 Сові. II, 

701). 
*РАВАСОВЬ прикм. (2): а то єсмьі ємоу дали оури(к) 

за равасова села о(т) сочаві и о(т) жєжїк (Сучава, 1425 
Сові. І, 173). 
ФОРМИ: знах. мн. с. равасова (1425 Сові. І, 173). 
Пор. РАВАСЬ. 
РАВАСЬ ч. (3) (особова назва): а на то віра моя вьішє- 

писаннаго алєксандра воєводи... и віра пана равась ли- 
товоя (Сучава, 1403 ДГАА); мьі алєксандрь воєвода, гос- 
подарь зємли молдавскои, ис нашими зємлАньї... на имА, 
пань жюржь староста... пань яцко, пань равась литовои 
слюбили єсмьі... вєлєбному владиславови, королеви поль- 
скому (Львів, 1407 Сові. II, 628—629). 
ФОРМИ: наз. одн. равась 1 (1407 С05/. II, 629); зам. 

род. віра пана равась 1 (1403 ДГАА); род. одн. І риваса 
(1407 Сові. І, 56). 
РАВНО присл. (58) (цсл. равьно) 1. так само, так же 

(56): тімь мьі видівшє правою (!) и вірноую слоужбоу 
єго до на(с)... дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли молдавскои 
два сєл(а)... ємоу и дітє(м) єго... равно и оуноучєто(м) 
єго (Сучава, 1414 Сові. І, І 11); да єст им и от нас оурикь 
и сь вьсАм доходом, им и дАтєм их равно и оуноучатом их 
(Васлуй, 1497 БО II, 118). 

2. (з ким) нарівні (2): Але хочоумь єго миловати и оу 
чти... держати, равно с нашими вірними и почесними боярє 
(Сучава, 1460 БО II, 270); Але вас хочем держати и 
оу вєликои милости и ласці держати и чти равно с на¬ 
шими наивьішшими болірьі (Дольний Торг, 1470 БО II, 
309). 
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Див. ще РОВНО. 
! РАВЬ див. РАБЬ. 
РАДА ж. (206) (стч., стп. гасіа, сен. гаї) 1. порада, ра¬ 

да (15): Мьі Дмитрин инімь имєнємь корибу(т) кнм(з) ли- 
товскии чинимь то знаємо... ижє добраА рада наших боАрь 
и всіхь зємлАнь н нашєю доброю волею... володиславу 
королеви польскому... голдовали єсмо вірно и право 
(Краків, 1388 Р 40); Колижь межи рожаємь людьскимь 
ничого не єсть пилнишєе, нижьли памяти потрєбизна єсть... 
про тожь ми иляшь воєвода... знаменито чинимо... како... 
рожложивьшьі щкодьі... пану владисла(в)... оучинєнні 
землю шєпиньскоую... дароуємьі а ворочаємьі ж иашьіхь 
пановь... віданєїмь, ради и волею особьни, на вікь ві- 
комь имити (Львів, 1436 Собі. II, 706); Сєя Банко Скєрдіє- 
вич... вьізнаваю, иж я... ис приАтєлскою радою... кн(А)зю 
Семену Василевичу дідічу Збаразскому продал есми ємоу 
вічную отчизиу свою (Володимир, 1470 А З І, 64—65); 
Також и... крал полскїи и братїя єго... землю нашю мол- 
давскоую от вьсАх нєпрїятєлєи наших... мечем и радою и 
людмьі... завжди... боудоут боронити (Гирлов, 1499 Вй 
II, 420); 
раду радити (6) радити раду, радитися: знамєни- 

тосто чинимьі ... ижє ми романь воєвода... королеви поль¬ 
скому... и слубуємь... помагати и добра рада радити (Су- 
чава, 1393 Собі. II, 607); имаємьг ему добрую раду радити, 
а противь ему никоторьімь врімєнємь не бити (Кам’я- 
нець, 1404 Собі. II, 625); и такжє имаємьі єго вьістєрєгати 
о(т) всіхь зли(х) речей и имаємь доброую раду радити 
(Сучава, 1433 Собі. II, 653), 

2. (дорадчий орган верховного правителя) рада (174): тог- 
дн ми, ись нашєю вірною радою дали єсмо и потвердили 
есмо єго правого всєго имінїа (Судомир, 1361 АСЕ 6); 

и ми порадивсА с нашими кнзи и с панн и с нашєю в'Вр¬ 
ною радою даємь и дали єсмо тому прє(д)рєчєному пану 
андрію... село михлинь (Київ, 1433 Р 118); ми панове го¬ 
сподарі нашєго илїи воєводи... и рада прі(д)рєчєннаго... 
илїаша воєводи... внзнаваємь... колижь вєлєм^жнїи илї- 
ашь воєвода... пану владиславови, кролю по(л)скомоу... 
голдь внрности... оучини(л)... ми такожє... обицоуємь... 
тоть... голдь... ховати (Львів, 1436, Собі. II, 701); Не 
єсть то ди(в)... ижє писа(л) такий річи... жадая... мисли 
ваши... иікотороє о на(с) оувєсти оу вотпіньє а противоу 
раді кролювьства нашєго братьскоую приязнь... хотіли би 
зроушити а розорвати (Брест Куявський, 1447—1492 

ЛКБВ); А при томь били свєтки рада наша кнзь Михай¬ 
ло васильєвичь... а иньі(х) много добрьі(х) при томь било 
(Луцьк, 1452 Р 161); А на то свідковє наш митрополит, 
и рада королєвскаа (Сучава, 1460 ВИ II, 276); ми з ра(до)ю 
пано(в) наши(х) оуставлАємь ни с чого ли(ч)бн не (до)- 
вать (!) ємоу (XV ст. ВС 35 зв.); Смотрєли єсмо того дєла с 
пани радою нашою (Вільна, 1499 ВФ); 

(керівний орган церковних сановників) рада (1): и своимь 
тьівуномь приказуемь судовь церковьннхь не судити, ибо 
мирскимь не просчено огь закона Божия доступоватнся 
вь тьіе ради (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ЇМ, 3). 

3. (член ради) радник (2): Итузіііі іезто з рапу гагіаші 
пазгіші і сіаіі рга^а (Луцьк, 1388 ЕРЬ 103); ино ми... 
згадавши зь панн радами нашими тую данину... потвер- 
жаемь (Городно, 1498 АрхЮЗР 1 /V1, 3—4), 

4. (намовляння) підмова (3): вло(д)славь... кроль пол- 
скии... знаменито чи ними... ижь нікгдьі прєможнни пань 
алєксандрь воєвода землі молдавскои з направьі а ради 
нєприятєлии нашихь... биль напротиву намь (Ланчиця, 
1433 Р 120—121); А також прєрєчєннїи крал... слюбили 
нам... иж нигдє... не имают нам оудилати, ани ©учинком 
анн радою (Гирлов, 1499 ВО II, 422); 

(зговір) змова (1): а николи нє имаєм бити в ради алибо 
оу вимові, прАз сА, алибо прАз кого иного (Сучава, 1462 
ВО II, *284); 

ОР а д у чинити (1), (раду) давати (напро¬ 
тиву кому) (1) підмовляти (кого проти кого): а ми такіжь 
оурозумівши... а познавши ижь прєрє(ч)нни стєфань 
воєвода помочи и ради напротиву намь... нє чиниль а 
ни даваль... єго... правого чиними (Ланчиця, 1433 Р 121); 
раду дати (1) дати допомогу, допомогти: А також 
мьі... ани жаднои радї ани помочи Тоурком не имаєм дати 
(Гирлов, 1499 ВО II, 423—424); ради оужити 
(1) взяти участь у нараді: тогдьі на році напрє(д) реченим 
стронамь... з добрьімь розмьішлєниємь мног добрн(х) 
люд(и) ис право(м) оуміючи(х) ради оуживши(х) и оу 
єдин(С)тві воли нашєи... осудили єсмьі... ажє г(с)дрь нашь 
кроль влодиславь... ближши(и) єсть к тому місту к ти¬ 
чину... нижли тни пани Адвига (Медика, 1404 Р 70); 
взяти раду (1 )див. ОУЗАТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. рада, ра(д) (1388 Р 40; 1434 Р 128; 

1442 Собі. II, 719; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1451 АрхЮЗР 
8/1V, 17; 1453 Собі. II, 765; 1460 ВО II, 276; 1467 ВО II, 
297; 1494 ВО II, 387; 1499 ВФ і т. ін.); род. одн. ради 19 
(1393 Собі. II, 607; 1404 Р 70; 1433 Р 121; 1447 — 1492 
ЛКБВ; 1448 Собі. II, 738; 1449 Собі. II, 746; 1453 Собі. 

II, 765; 1468 ВО II, 302; XV ст. ВС 10; 1496 ВО II, 402 і 
т. ін.); радї 2 (1455 Собі. II, 769; 1499 ВО II, 424); І радь 1 
(1435 Собі. II, 679); дав. одн. раді 6 (1447—1492 ЛКБВ; 1468 
ВО II, ЗОЇ; 1487 А5 І, 239); ради» радї 2 (1435 Собі. II, 
679; 1453 Собі. II, 766); раде 1 (1499 ВФ); зам. ор. сь всєи... 
раді 2 (1448 Собі. II, 305); знах. одн. раду, радоу 7 (1395 
Собі. II, 612; 1402 Собі. II, 621; 1404 Собі. II, 625; 1433 
Собі. II, 653; 1468 ВО II, 305; 1495 РИБ 620); рада радити 
1 (1393 Собі. II, 607); ор. одн. радою, ра(до)ю 105 (1361 
АСЕ 6; 1403 ДГАА\ 1411 МіН. АІЬ.; 1438 Р 138; 1448 Собі. 
II, 305; 1451 А5 І, 44; 1466 ВО І, 105; 1470 АЗ І, 65; 1480 
ВО І, 239; 1499 ВФ і т. ін.); радои 1 (1445 Соя/. II, 730); 
місц. одн. в ради (1462 ВО II, 284); знах. мн. ради 
(1322 АрхЮЗР ЇМ, 3; 1436 Собі. II, 706); ор. мн. ра¬ 
дами (1388 ЕРО 103; 1447—1492 ЛКБВ; 1498 АрхЮЗР 
ЇМ, 3). 

! РАДЄВИТЄИ (РОДОВИТЄИ) див. *РОДОВИТЬІИ. 

*РАДЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Ми вєликии кнзь 
витовть дали єсмо сюю нашоу грамотоу янкоу аньдріико- 

воу сну радєвича (Олтушків, 1424 ДГВВ). 
ФОРМИ: род. одн. радєвича (1424 ДГВВ). 
РАДЄНЬ прикм. (З)Лбнти радьни див. 

БЬІТИ1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. радень (1498 ВО II, 414); наз. мн. 

радни, радьни (1498 ВО II, 414; 1499 ВО II, 420). 
РАДЄШАНИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів- 

стві): (а) хотарь томоу сєлу почєнши о(т) могили... та до¬ 
рогою до потока що идеть на радєша(н) (Сучава, 1424 
Собі, і, 162); ті(м) ми нидівши є(г) правоую и вірноую 
слоужбоую (!) до на(с)... потвердили есми ємоу... 
села... на имі радєшани и... мьінзанци (Сучава, 1434 Собі. 
1,386). 
ФОРМИ: наз. радєшани (1434 Собі. 1, 386); знах. радє- 

ша(н) (1424 Собі, і, 162). 
РАДИ, РАДЬ!, РАДЇ прийм. (27) (з род.) 1. (виражає 

причинові відношення) (18) ради, заради (у постпозиції) 
(17): и дали єсми монастирю о(т) німца... озеро на(д)нист- 
рі... того ради колико возовь пошлю(т) о(т) німєцкого мо¬ 
настирі или по рибоу или по мє(д)... щоби о(т) ни(х) ни- 
гдє не оузіли мита (б. м. н., 1429 ОІР«Ау> 455); Марушка... 
присігла... ажє ива(н) ись своими братїами ні(с) оунукьі 
ку(п)чичєви ани єи самои... ани ми(х)нови Сєго ра(ди)... 
мн єсми дали и потвердили марушки и ми(х)нови плємє- 
нику єи оусі села (Васлуй, 1474 РГС); Того ради мн ви- 
дівшє их(ь) доброи воли... мн також(ь)дєрє и от нас(ь) 
дали и потврьдили слоузі нашємоу паноу Пьтроу комисоу 
тоє прід(ь)рєчєноє половина село от Грозєщи (Сучава, 
1490 РА 254—255); 
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(у препозиції) (1): Бо и тєпєрь послали єсмо нашого 
.посла Костю дьяка до вашой милости... ради тоєжь прн- 
годьі вашєи милости, што огь нєго вамь стала ся (б. м. н., 
1499 ВИ II, 449). 

2. (виражає відношення мети) задля, заради (8) (у пост¬ 
позиції) (5): а иамь... православньїмь християномь... 
достоить исполняти Божия церкви... и того ради приймете 
оть вседерьжителя Бога благодать и милость (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1 /VI, 5); ми Стєфа(н) воєво(д)а... чиньі(м) знаме¬ 
нито... оже прїидоша... ива(и)... ись своими братіами 
и гЬгали... на марушкою... того ра(д) ми єсми смотрили 
и судили ис нашими боАрьі (Васлуй, 1474 РГС); 

(у препозиції) (3): Паки же, снаднейшого ради отпра- 
вованя хвальї Божое прьі церкви соборной даємо надто 
подь Острогомь тому господи ну отцу владьіце и воспрьіе- 
миникомь (1) его село наше Бусчу (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2); и тако(ж) прїидє прА(д) нами... па(и) косте 
оурьі(щ)... и оучини(л) раді божїи млстї, а бьі ємоу вЬч- 
нои памЬти и да(л) свою пасикоу (Сучава, 1453 Сові. II, 
453); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншим від¬ 
мінком) (1): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... 
оже... башота маноуйло прїидє прЬ(д) нами... и дадє єдно 
село своє... манастьірю о(т) н'Ьмца... т'Бм'Ь ради и мьі по его 
Данію даємь и дали єсми тоє село башотЬни (Сучава, 
1428 Сові, і, 228). 

РАДИВИЛОВИЧЬ, РАДИВИЛОВИЧ ч. (8) (особова 
назва): Прик. нам. во вн(л) кан. пи. Мк. Род. (!) (Вільна, 
1493 АЛРГ 56); При томь били: во(евода) Вил(енскій), 
паиь Мих(аило) Рад(ивиловичь), кан(цлерь) нам(Ьстникь) 
Новг(ородскій) паиь Юр(ій) Пац(овичь) (Кам’янець, 

4494 АЛМ 54); и на(д)то єщє 0є(д)ко сла(л)ся на пна мико- 
лая радивиловича воєводоу вилєньского каньцлєра на¬ 
шого (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн, радивиловичь, Радивилович, Рад(иви- 

ловичь) З (1494 АЛМ 54; 1495 РИБ 621; 1499 І, 118); 
ск. н. ра(ди), ра(д) 3 (1495 ВК\ 1496 ВМФС; 1499 ГОКІР); 
род. одн. ! Род. (1493 АЛРГ 56); знах. одн. радивиловича 
(1499 ВФ). 
РАДИВИЛЬ ч. (3) (особова назва): воєводь троцкому 

паноу радивилоу остиковичоу (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ); А при томь били свідоки, рада наша: отець 
Дапгь князь Матей, бискупь Виленскій... пань Радивиль 

, Остиковичь (Вільна, 1492 АЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Радивиль (1492 АЛМ 31); дав. одн. 

радивилоу (1447—1492 ЛКБВ); ор. одн. радивиломь (1447— 
1492 ЛКБВ). 

*РАДИВОНЬ ч. (4) (особова назва, цсл. Родионь, Иро- 
дионь, ер. ’Нро>5іс^) Родіон, Радивон: И мьі имь, семи чоло- 
векомь на имя Йвану а Гаврилу... а Радивону тие корчь- 
мьі Вруцькіе продали (Радомль, 1487 РИБ 227—228); 
Иио ми... тие людн... на имя Гануса Шатрановича... а 

ь Радивоиа... ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). 
ФОРМИ: дав. одн. Радивону, радивоноу (1487 РИБ 

" 228; 1489 АМВ); знах. одн. Радивоиа (1500 АЛМ вип. 2, 
68). 

*РАДИВОНТ>КОВАЯ ж. (1) (особова назва): Вь лЬто 
теститисАщное шистьдєсАгь сємоє купиль пань пєтрашь 
дЬдицтво в аньнн радивоньково'Ь (Перемишль, 1359 

ФОРМИ: род. одн. радивоиьховоЬ (1359 Р 10). 

*РАДИВОУНЬКОВЬ прикм. (1) О ста вт» ради- 
воуньковь див. СТАВЬ1. 
ФОРМИ: місц. одн. ч. оу радивоуньковЬ (1366 Р 12). 
! РАДИЛА (РАДУЛА) див. РАДОУЛЬ. 

в РАДИТИ1, РАДИТЇ, РАДІТИ дієсл. недок. (25) (стч. га- 
сііі, стп. гасігіс, сен. гаіпеп) 1. (кому, к чому, без 
додатка) сприяти (кому), підтримувати (кого) (12): ми 
Динтрии... кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... ижє 

добраА рада наши(х) боАрь... доброю волею... вол оди сла¬ 
ву королеви польскому... голдовали єсмо в*Ьрно и право... 
слюбуемьі... кь ихь доброму ради(т) (Краків, 1388 Р 40— 
41); и ми при н'Ьмь так же слюбуємьі радити н сами держа¬ 
ти непорушно (Ланчиця, 1433 Р 123); а надЬю маю(ч) и 
дооубаю(ч) ва(м) иже в такови(х) рЬча(х) длА чти и добро¬ 
го нашєго ничого мєнши ви ка(к) они та(к) много чинили 
є єстє (1) и радили (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
ми... слюбоуєм... жадного иного пана не искати... али его 
милости кролю... помагати... и радити (Коломия, 1485 
ВИ II, 371—372). 

2. (на що, у що) намовляти (до чого) (4): а по нашємь 
(живо)гЬ кто <боу)дєт (господарь нашеи) зємли... тоть 
(що...) или би радиль на пороу(шєнїє) таковм да є(ст) 
(проклА(т)) (Сучава, 1429 Собі, і, 249); а николи нє хочє- 
ми бити оу ради смо(л)ви сн'Ьтїю... гдє бм коли того исного 
пана нашєго... крол^ полского... лихоє оу волотство ра¬ 
жено... и овшємьЧшли зь и(х) оусЬ(х) противньі(х) рєчїи... 
обислати и вистєрєчи (Львів, 1436 Собі. II, 698). 

3. (без додатка) (бути членом дорадчого органу верхов¬ 
ного правителя) радити (1): а за нась и чада наша Господа 
Бога молити... прьі нась и при советахь князевь и боярь 
наш ихь, рядити и советовати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3). 

4. (без додатка) радитися (з ким) (2): того дилЬ ра(д)ли 
єсмьі оуси посполоу поднЬти собЬ иєволю ка(к) мочі имє(м) 
н похилити соби головоу томоу поганствоу (Васлуй, 1456 
ЗСФ); 
раду радити (6) див, РАДА. 
ФОРМИ: інф. радити, радитї, радїти, ра(дї)ти, ради(т) 

(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1393 Собі. II, 607; 1395 Со5/. II, 
612; 1402 Собі. II, 621; 1433 Собі. II, 653; Р 123; 1435 Собі. 

II, 689; 1457 Собі. II, 811; 1485 ВИ II, 372; 1499 Собі. II, 
737 і т. їй.); перф. 1 ос. мн. радили єсми, ра(д)ли єсми 
(1456 ЗСФ); 2 ос. мн. ! є(ст), єстє радили (1447—1492 
ЛКБВ); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би радиль, би... радиль 
(1429 Собі, і, 249; 1435 Собі. II, 679, 682); предик. пас. 
діеприкм. ражено (1436 Собі. II, 698). 
Див. ще ^ДОРАДИТИ СЯ, * ПОРАДИТИ1, •ПОРАДИ¬ 

ТИ СА, ПРИРАДИТИ, ^ПРИРАДИТИ СА, *ОУРАДИТИ. 

РАДИТИ2 див. РАДИТИ. 
*РАДИТИ СА дієсл. недок. (1) (кому) подобатися, відпові¬ 

дати чиїм намірам: Я кн(А)зь Юри Василєвич Жаский ви- 
зиаваю... ижєт продал єсми пану Сємєноу Олизаровичоу 
имєнє иа Волини своє власное из людми коториєж в том 
имєни живут рєчєноє Бєлашов за тридцат коп широких 
грошей... продал єсми ему... так, ижєт он волен... 
продати... как же сА ему налєпєй будєт видєти и радити 
(Берестя, 1466 А5 І, 62). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн.с/ь... будєт... радити (1466 А5 

І. 62). 
РАДИТЇ див. РАДИТИ1. 
•РАДИЧЄВЬ прикм. (1)0<селип*є> радичєво 

див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. радичєво (1448 Собі. II, 324). 
РАДІ див. РАДИ. 
РАДЇТИ див. РАДИТИ1. 
* РАДИ И И див. * РАДНЬІИ1. 
•РАДНЬІИ1 ч. (12) {стп. габпу) (член ради) радник: . 

А на то ест в'Ьра н доуша... оусих боярь наших радних, и 
великих и малих (Коломия, 1485 ВО II, 372); а ми мов- 
жди (!) би єсмо бьіли хогЬли... о(т)сю(л) с короуни нЬкото- 

рии пани радний... к ва(м) до кнзьства великого посла¬ 
ти (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); А на болшоую 
кр'Ьпост... нашоу пєчат болшоую... и пєчати бояр наших 
радньїх вєлЬли єсми привісити (Гирлов, 1499 ВО II, 425). 
ФОРМИ: род. мн. радиихь, радних 4 (1496 ВО її, 40*; 

1499 ВО II, 420, 425, 443); радних 2 (1485 ВО II, 372); 
знах. мн. радний (1447—1492 ЛКББуГор. мн. радними 2 
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(1499 ЯО II, 419, 420); радннмьі 1 (1499 ВО II, 425); рад¬ 
ними 1 (1485 ВО II, 371). 

*РАДНЬІИ2 прикм. (І)потрібний, бажаний: а прото єст- 
ли на пєрвьшии ваши листьі о(т) мистра(т)о ' писаное не 
єсть к ва(м) принесено можете ачьсА ва(м) оузвиди(т) рад- 
ноє на тьш то посл'Ьднии мистровьі листьі такь о(т) писать 
подлоугь словь того то нємєцкого спискоу (Брест Куяв- 
ський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: наз. одн. с. радное (1447—1492 ЛКБВ). 
РАДОВИЦКИЙ ч. (І) (особова назва): А при том бьіль... 

пань Брян Радовицкий (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Радовицкий (1476 АрхЮЗР 8/IV, 154), 

*РАДОВСКИИ прикм. (4): в л'ЬМ^ЗЦПИ м(с)ца гє(н) к 
при єп(с)п'Ь радовско(м) Іоникїи (б. м. н., 1480 ОС 9); Мьі 
Гєоргїє архїепископь Соучавскьш... Іоанїкїє єпископь 
Радовскои єпископїи... слюбили есмо... кролеви полскомоу... 
вьсє моцнє а нєпороушєнно дрьжати (Гнрлов, 1499 ВО II, 
425—426). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. при радовско(м) (1480 йС 9); 

наз. одн. ж. Радовскал (1490 Вй І, 420); род. одн. ж. 
Радовскои (1490 Вй І, 420; 1499 ВО II, 425). 
Пор. РАДОВЦИ1. 
РАДОВЦИ1 мн. (35) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві) Редеуці: А на то ест велика мартоурїА и в'Ьра 
вшн(є)писанаго Стєфана воеводьі... и наши єпискоупи 
ТарасїА от Романова трьг(а) и кир ІоаникиА от Радовцєх 
(Сучава, 1472 ВО І, 170); а по нашє(м) живогЬ кто боудє(т) 
гп(д)рь нашєи зємли молдавскои... то(т) щоби не пороу- 
ши(л) нашє(г) даанїа... али щоби оутврьди(л) и оукр'Ьпи(л) 
заноужє есми дали и потврьдили той иашєи єпи(с)копїи 
о(т) радо(в)цє(х) (Сучава, 1490 ^С 149). 
ФОРМИ: наз. зам. род. от Радовци (1473 ВО І, 186, 187; 

1481 ВО І, 257); місц. оу Радовцє(х) (1479 ОС 141; 1481 
ВО І, 257); зам. род. от Радовцєх, Радовцє(х), радьвцє(х), 
радо(в)цє(х) (1472 ВО І, 169, 170; 1479 ОС 140, 141; 1481 
ВО І, 257, 276; 1490 ВО І, 420; ОС 147, 149 і т. ін.). 

РАДОВЦИ2 мн. (5) (назва села на Буковині) РадівцИ' 
а оньї имають писати намь... двь црквьі єдна о(т) долнєпо^' 
трьга, а дроугаа... развВ цркви от радовци (б. м. н., 1415 
Сові. І, 122); и дали есми сє(с) листь на(ш) люде(м)... о(т) 
радовци... и о(т) пасьїкьі о(т) радовци (Побрати, 1448 
ДГПР). 
ФОРМИ: наз. радовци 1 (1443 ДГСПМН; 1446 

ПГСПМР); зам. род. от радовци 3 (1415 Сові. І, 122; 1448 
ДГПР); знах. радовци (1437 Сові. І, 541). 
РАДОГОЩА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Радогоща: Так же што придали есмо кн(А)зю Федору 
село Бродов, а такжє Радосєлки, Радогоща (Луцьк, 1396 
А5 І, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Радогоща (1396 А З І, 20). 
* РАДОМИРОВЬ прикм. (2): а хотар тому селу от оди- 

нои сторонь сочава от верха сочавьі простВ на могилу на 
радомирова села (Сучава, 1393 Сові. І, 13). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. радомировь (1393 Сові. І, 13); 

знах. мн. с. радомирова (1393 Сові. І, 13). 
Пор. *РАДОМИРЬ. 

*РАДОМИРЬ ч. (1) (особова назва3 слов. Радомирь) Ра- 

домир: Азь рабь бжїи... имєнємь стєфань по прозвшцоу (ж) 

винць коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за свод дшд... и за 

дшд... радомира (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: род. одн. радомира (1401 ЗКЄ). 
*РАДОМЛЬ1 ц. (1) (назва міста у Польщі, пор. Насіош): 

И тьіми разьі они... повєдили на(м), што (ж) дє(и) пє(р)во сє- 
го о(т)цьі и(х) право мВли пєрє(д) королємь єго мл(ст)ю 
оу лАсе(х) в радомли (Вільна,’1495 БСКИ). 
ФОРМИ: місц. одн. в радомли (1495 БСКИ). 

*РАДОМЛЬ2 ч. (1) (назва замку у Віленському воєводст¬ 
ві) Радомль: Писань вь Радомли, геньвар(ь), 29 день, 
иньдикть 5 (Радомль, 1487 РИБ 228). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Радомли (1487 РИБ 228). 
* РАДОСЄЛКИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Радошівка: Такжє што придали есмо кн(А)зю Федору 
село... Радосєлки (Луцьк, 1396 А З І, 20). 
ФОРМИ: знах. Радосєлки (1396 АЗ І, 20). 
*РАДОСТОВЬ ч. (1) (назва села у Київській землі): 

Село радосто(в) а в томь сєлє три члвки (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: наз. одн. радосто(в) (бл. 1471 ЛКЗ 91). 
*РАДОТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Пакь господство мьі даль сьм имь чьтири села 
измВноу за тоти села: ... єдно ДоумбравВнє... дроугое 
Радотещи (Гирлов, 1499 ВО II, 162). 
ФОРМИ: знах. Радотещи (1499 ВО II, 162). 
*РАДОХОВКА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Радухівка: и мьі... дали есмо емоу... Соуховсь дворище 
вєрхь Радоховки (Луцьк, 1446 А5 III, 5). 
ФОРМИ: род. одн. Радоховки (1446 А З III, 5). 
РАДУОЛ див. РАДОУЛЬ. 
* РАД УЛЄЦОВЬ прикм. (1): а хотарь томоу сєлоу о(т) 

чирєша... до хотара ра(д)улєцова (б. м. н., 1411 Сові. І, 
84). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ра(д)улєцова (1411 Сові. І, 84). 
*РАДОУЛОВЬ прикм. (3): тЬмь мьі видЬвши єго правою и 

вірною слоужбоу до иа(с)... дали есми емоу... села иа поут- 
нои, на им'Ь гдє бьі(л) стань хьрцьгань, гдє бьіль <домь> 
радоулово (!) (Сучава, 1445 Сові. II, 226); и єщє есми по- 
твєпотвєрдили (!) нашєм(оу) монастирю оуси монастирски 

цигане... андрь (!) ень р(д)оуловь сь челЬдїю (Сучава, 
1470 Л/Я«Л» 522); 

(селище) радоулово (1) див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. р(д)оуловь 1 (1470 ОІК«Ар 522); 

їрадоулово 1 (1445 Сові. II, 226); наз. одн. с. радоулово 
(1448 Сові. II, 324). 
Пор. РАДОУЛЬ. 
РАДОУЛЬ, РАДОУЛЬ, РАДОУЛ ч. (58) (особова на¬ 

зва, болг., серб. Радул): Се азь пань радоуль вицашпань 
марамоурє(ш)скьі(м) (і) и жоупань ба(н)ко... даємо відо¬ 

мо... ажє балица воєвода и драгь мєщєрь сьзидашє црковь 

вь имє стго архаггла михаила (Сігет, 1404 ГМ); та про¬ 
дали тоє село слоуга(м) наши(м)... ра(д)улоу и братоу єго 
стоики (б. м. н., 1497 Сові. 3 . 208). 
ФОРМИ: наз. одн. Радоуль, Радуль, Радоуль, Радуль, 

Радоул, радоуль, радоу(л), ра(д)уль, р(д)оуль (1404 ГМ; 
1429 Сові. І, 258; 1435 МЗФ 3; 1437 Сові. І, 541; 1440 ОВАс 
32; 1448 Сові. II, 342; 1459 ВО І, 32; 1464 ВО І, 84; 1486 
ОС 144; 1497 Сові. 3. 208 і т. ін,); род. одн. радул а, радоула, 
раду(л) 39 (1438 Сові. II, 15; 1441 ОВАс 35; 1442 Сові. II, 
101; 1443 Сові. II, 132; 1448 Сові. II, 314; 1453 Сові. II, 
468; 1455 Сові. II, 544; 1464 ВО І, 86; 1481 ВО І, 249; 
1482 ВО І, 263 і т. ін.); ! радила 1 (1452 Сові. II, 410); 
дав. одн. ра(д)улоу (1497 Со$/. 5. 208, 209). 

! РАДУ ДМИ (РАДЦАМИ) див. Р'БДЦ'Б 2. 
РАДЦІїОВЬСКИИ ч. (2) (особова назва): ана продала пє- 

трашкови радьц'Бовьскому свою д'Вднииу (Перемишль, 
1359 Р 10); коупиль пань пєтрь радцВовьскии дЬдицтво 
пнєкольть оу шюлжичювь оу хлиплА (Перемишль, 1366 
Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. радц-Ьовьскии (1366 Р 12); дав. одн. 

радьцьовьскому (1359 Р 10). 
* РАДЦА див. Р'БДЦ'Б2. 
РАДЬ прикм. (10) (у знач, присудка) радий: што ієсте 

просили нась абьіхомь вась пустили (до лучцька тьрго- 
вать) через бєрєстиє абьі вамь не закажали мьі хочємь ради 
то учинити вамь (б. м. н., 1341 Р 2); И... абьі есте знали,,. 
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бо'исьтьімь вашьімь посломь и великого князя московьско- 
го посоль до нась прьішоль и... правиль онь... што онь 
иє радь бьі бьіль тому, што мєжьі вашою милостью зь вє- 
ликимь князємь московьскимь таково дєло сталосА (б. м. н., 
1499 ВП II, 447—448), 
ФОРМИ: наз. одн. ч. радь (бл. 1386 Р ЗО; 1495 АЛМ 84; 

1499 ВО II, 447, 448); наз. мн. радї, гаду, рад (1341 Р 2; 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139, 142; 1453 Сові. II, 765; 1468 
ВО II, 306). 

* РАДЬВЦИ див. РАДОВЦИ1. 
*РАДЬЦ'£ОВЬСКИИ див, РАДЦ'БОВЬСКИИ, 
РАДЬІ див. РАДИ. 
*РАДЬч. (2) (особова назва, пор. серб. Радь, болг. Радьо): 

и с того радєви и своими дітми намь служити вірне (Оль- 
ховець, 1445 СРК). 
ФОРМИ: дав. одн. радєви (1445 СРК). 
РАЗАНОВИЧЬ див. РЕЗАНОВИЧЬ. 
* РАЗБОИ ч. (9) (цсл. разбои) напад з метою пограбуван¬ 

ня, грабіж, розбій (7): ОуставлАємь и сказоуємь колї хто 
боудЬ(т) трїичи обажєнь перє(д) соудо(м) о злодійство 
алюбо о разбои... на векьі жа(д)ноє чти иєимєє(т) имєть 
(XVст. ВС 36 зв.); 
разбои чинити (2) нападати з метою пограбу¬ 

вання: О біглєцо(х) што разбои чїнАть (XV ст. ВС 7). 
ФОРМИ: знах. одн. разбои 8 (XV ст. ВС 7, 7 зв., 26 зв., 

32 зв., 36 зв.; СЯ 43 зв.); ! ра(з)б 1 (XV ст. ВС 36 зв.); 
місц. одн. о разбои (XV ст. ВС 17 зв.). 
Див. ще «РОЗБОИ. 
*РАЗБОИН!КЬ ч. (2) (цсл. разбоиникь) розбійник, гра¬ 

біжник: ПрїгожаєтсА частокро(т) и(ж) из наши(х) зє- 
млА(и)... чинАтсА разбоииїци (XV ст. ВС 28). 
ФОРМИ: наз. мн. разбоииїци (XV ст. ВС 28); знах. мн. 

разбоинїци(XV ст. ВС 28 зв.). 
Див. ще К02В0.ІМК. 
*РАЗБРОИТИ дієсл. док. (1) (серб. разбро]ити) (ід-о 

к кому) пояснити, роз’яснити (що кому): И по сєм да 
знат ваша милость за работоу що стє поустили кь 
нам поклисари... а мьі вьсємоу добрі, оуразоумехмо, 
вьсє по дробноу; и пак колико бєсєдє имахмо кь вашєи 
милости, а мьі по рідоу вьсє кь ним разброихмо (Дольний 
Торг, 1475 ВП II, 336). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. мн. разброихмо (1475 ВИ II, 336). 
РАЗВЄ див. РАЗВ'Й 2. 
РАЗВ'Й1, ! РАЗД'Й наст. (8) (цсл. разві) (видільно- 

обмежувальна) хіба що: и инь соудець да не имають разві 
да дрьжать о(т) нашєго двора о(т) Ась (Сучава, 1434 Сові. 
І, 398); абьі не платили... мьіто... ни от єдинои трьговли; 
разві которїи боудоут возити рибоу, он абьі давал от едноу 
мажоу едноу рибоу (Бирлад, 1495 ВП II, 64).. 
РАЗВчї2, РАЗВЄ прийм. (4) (з род.) (виражає об'єктні 

відношення, вказує на виділення групи подібних осіб або 
предметів) крім: а оньї имають писати намь за тьіА два се¬ 
ла дві црквьі една о(т) долнєго трьга, а дроугаа котора 
наша вол А бадєть, разві цркви от радовци (б. м. н., 1415 
Сові. І, 122); тако(ж) оуси оубоги да слоухаю(т) нашеи 
митрополій и ино(г) су(д)цА да не имає(т) ихь соудити раз¬ 
ві митрополита или его протопопа (Сучава, 1458 
512). 

*РАЗДЄЛИТИ див. РАЗДЄЛЇТЬ. 
РАЗДЄЛЇТЬ дієсл. док. (4) (цсл. разділити) 1. (що, 

межи ким, без додатка) розподілити, розділити, поділити 
(2): тогдьі они имають по своєи воли межи собою раздє- 
лїть (XV ст. ВС 11 зв.); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидоша... слоуга наш Исаю от Рькьтьоу 
и сєстричич єго Пьтроу Фаркаш... и раздєлили своА пра- 
ваАотнина (Сучава, 1490 ВП І, 403). 

2. (в чому) (частину із цілого) відділити, відокремити 
(чим) (2): прото(ж) коли (ж) блдє(т) братія або сєстрьі во 
очинє раздєлєньї (!) алюбо розно разлоучєньї (XV ст. ВС 
22 зв.). 

ФОРМИ: інф. раздєлїть (XV ст. ВС 11 зв.); перф. З ос. 
мн. раздєлили (1490 ВП І, 403); теп. пас. З ос. мн. раздє¬ 
лєньї (XV ст. ВС 6 зв.); май б. пас. З ос. мн. ! бдде(т)... 
раздєлєиьі (XV ст. ВС 22 зв.). 
Див. ще «ДІЛИТИ, ’ДОЛИТИ СА, ПОДЄЛИТИ СА, 

ПОДІЛИТИ, РОЗДЄЛЇТЇ 2, *РОЗДИЛАТИ СА, *РОЗ- 
Д'ЬЛИТИ СА. 

*РАЗД€ЛЬ див. *РАЗД'БЛЬ. 
РАЗДРОУШИТИ дієсл. док. (10) (цсл. раздроушити) 

(що, чого) (не додержати чого) виступити (проти чого), 
порушити (що): А кто сА покоусить нашєго дааниє и по- 
тврьждєнїє... раздроушити, тоть таковїи да ест прокліт 
(Сучава, 1479 ВП І, 222); а кто сі покоуси(т) иашєго даанїа 
и потврьж(д)єнїА пороушити или ра(з)дроушити то(т) 
да є(ст) проклА(т) (Сучава, 1490 ДГСХМ). 
ФОРМИ: інф. раздроушити (1479 ВП І, 222; 1486 ПС 144; 

1488 ВП І, 343, 357, 511; ДГСВМЩ; ДГСПМ; 1489 
ВП І, 378, 437; 1490 ДГСХМ). 
Див. ще ЗРОУ111ИТИ 2, НАРОУ111ИТИ 2, ПОРОУШИТИ 

1, *ПОРОУІІ1ИТИ С'Б, РОУШАТИ, РУШИТИ, РОУШИТИ 
С'К 2, УЗРУШИТИ. 

! РАЗД'Б див. РАЗВ'Ь1. 
•РАЗД'ЙЛЬч. (2) (цсл. разділь) поділ: о разділоу хто 

сА діли(т) прє(д) прїятєлї (XV ст. ВС 8). 
ФОРМИ: місц. одн. о разділоу (XV ст. ВС 8); місц. мн. 

о раздєле(х) (XV ст. ВС 32 зв.). 
Див. ще *РОЗД€Л€НЇ6ї *Р03Д'БЛЬ. 
*РАЗЛОУЧИТИ дієсл. док. (1) (цсл. разллчити) (в чо¬ 

му) (частину із спільного майна) відділити (кого): прото(ж) 
коли(ж) бадє(т) братїя або сєстрьі во очинє раздєлєньї алю¬ 
бо розно разлоучєньї (!) и пригодитсА (ж) нєкоторомд ис 
тоє братіи оу жалобі д!ди(ч)нє возмє(т) на сєбі соужєнїє 
конечне потомь прїидє(т) бра(т) єго а хочє(т) тоую обнови¬ 
ти мьі кладємь емоу мо(л)чанїе (XV ст. ВС 22 зв.). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. мн. ! блдє(т)... разлоучєньї 

(XV ст. ВС 22 зв.). 
*РАЗМИРИЦА с. (1) (цсл. размирица) заколот: да ест 

имь слободио и доброволно и бєзь забаві прїєхати до нашеи 
зємли сь оусим вашим торговлєю и товаром... хоті оу ми- 
роу хоті оу размирицоу (Сучава, 1475 ВП II, 329). 
ФОРМИ: знах. одн. размирицоу (1475 ВП II, 329). 
Див. ще РАЗМИРЇЄ, * РОЗМИРИ ЦА. 
РАЗМИРЇЄ с. (1) (цсл. размириє) заколот: а тако(ж) 

да сА нє станови(т) николи иа віки наши(м) трьговцє(и) 
(!) трьговлю, оу и(х) землю, за дльгь, ни и(х) трьговцє(м), 
оу нашеи зємли, хотА размирїє боу(дє)ть (Васлуй, 1437 
Сові. II, 709). 
ФОРМИ: наз, одн. размирїє (1437 Сові. II, 709). 
Див. ще * РАЗМИРИЦА, *РОЗМИРИЦА. 
* РАЗМЬЇСЛИТИ дієсл. док. (1) (цсл. размьіслити) поду¬ 

мати, обміркувати, розважити: Сє азь... ан(д)рєи владими- 
рови(ч)... и размьісли(х) на своє(м) ср(д)ци колико то гро- 
бовь а вси тьіи жили на сємь світі (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. одн. размнсли(х) (1446 Р 154). 
Див. ще МЬІСЛИТИ 1, *ПОМЬІСЛИТИ, *ПРОМЬІС- 

лити, *розмьіслити. 
РАЗОМЬ присл. (1) одного разу, один раз, раз: мн Стє- 

фань воєвода... знаменито чини(м)... оже прїидє... пань 
андрєико и бра(т) єго лоука... и продали нашему боліри- 
ну... половина одного села... и вє(с) хотарь, що є(ст) лиє- 
щємь, разві новаа царина, що лиещиє имь разомь загоро¬ 
дили (Сучава, 1443 Сові. II, І ЗІ). 

РАЗОРИТИ дієсл. док. (6) (цсл. разорити) 1. (що) зруй¬ 
нувати, розорити (1): Тьіи вси села... маеть держати... 
владика Луцкии и Острозский ... благихь миловати... а 
соблазнн творясчнхь изверзати... иикакоже паче благосло- 
веня его церкви созиждати, или самовласте разорити 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР ЇЛИ, 3). 

2. (що, без додатка) (не дотримати чого, виступити про¬ 
ти чого) порушити (5): а кто сА покоуси(т)... разорити єдно 
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о(т) си(х) такови да є(ст) проклА(т) о(т) господа бога 
(б. Поляни, 1448 Созі. 11,366); а коли бьі хотЬ(л) бу(д)какїи 
бояри(н) нашь... имь разорити то(т) законь и тоє право... 
то(т) оузри(т) вели кой казни (Васлуй, 1449 Созі. II, 743— 
744); А кто имь пороушит и разорит, того да побиєгь богь 
(Сучава, 1466 ЕЮ І, 106). 
ФОРМИ: інф. разорити (1322 АрхЮЗР 1Л/І, 3; 1448 

Созі. II, 366; 1449 Созі. II, 743; 1452 Созі. II, 760; 1453 
Созі. II, 454); май б. З ос. одн. разорит (1466 Ви І, 
106). 

•РАЗРЄШЄНЇЄ с. (2) (іцсл. разр-Ьшениє) О Д а т и раз* 
р е ш є н ї є (1), р а з р е ш є н ї є д а т и (1) див. ДАТИ 4. 
ФОРМИ: знах. одн. разрєшєнїє (XV ст. ВС 20). 
*РАЗРЄІІ1ИТИ дієсл. док. (1) (цсл. разр'Ьшити) (відпу¬ 

стити гріхи) розрішити: а хочємь абм то(т) которьіи клАт- 
воу вьідаль... абьі да(л) разрєшєнїє тьімь свє(т)комь... але 
хочє(т) ли то(т) о(т)плстїти алюбо разрєшєнїє дасть на про- 
споу кьі (!) знанїю правдьі тогдьі оба са(т) разрєшєньая 
(XV ст. ВС 20). 
ФОРМИ: теп. пас. З ос. мн. сд(т) разрєшєньая (XV ст. 

ВС 20). 
*РАЗСУДИТИ СЕ див. *РАЗСОУДЙТИ СА. 
*РАЗСОУДИТИ СА дієсл. док. (4) (з ким перед ким) 

(стати перед судом) розсудитися: а кто сє слово наше по- 
роуши(т) а им'Ь(т) вь тьіє им'Ьнїа вьстоупати сА разсоудит- 

сА сь мною пр&(д) бгомь (Київ, 1446 Р 154); А хто потомь 
порушить сей нашь запись, разсудитьсе предь Богомь 
(Кобринь, 1465 АкВАК III, 4); а х(т)о бьі им'Ьль оустоупа* 

тися или о(т)нимати тоую десятиноу оу стго спса рассоу- 

дится со мною пре(д) бомь (б. м. н., 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: май б. З ос. одн. рассоудится, рас(с)оудится 2 

(1483 ВОРСР 178; 1487 ВОРСР 178); разсоудит с* 1 (1446 
Р 154); разсудитьсе 1 (1465 АкВАК III, 4). 
Див. ще *РАЗСУДЬІТИ, *РОЗСОУДИТИ СА, Р03СУ- 

ДЬІТЬІ. 
•РАЗСУДЬІТИ дієсл. док. (1) (що) (винести рішення в 

спірній справі) розсудити: и покладаль передь намьі лнсгь... 
Великого князя Швьідрьігайла, которьімь пьішегь, абнсмо 
кривду его зь земяньї Браславскими и боярьі Хмелницки- 
мьі разсудьільї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абнсмо... разсудьілн 

(1430 ГВКЛ 7). 
Див. ще* РАЗСОУДИТИ СА, *РОЗСОУДИТИ СА, РОЗ* 

СУДЬІТЬІ. 
РАЗОУМНО присл. (1) (цсл. разоумьно) розважно, ро¬ 

зумно: О частн(х) простдпка(х) борзость бнває(т) добрая 
але тая борзость о соудєх и жалоба(х) имаєть бити разоум- 
но ро(з)патрена (XV ст. ВС 17 зв.). 

*РАЗОУМТ> ч. (1) (цсл. разоумь) имати лєта 
р а з о у м о у (1) див. ИМАТИ2 8. 
ФОРМИ: род. одн. разоумоу (XV ст. ВС 7). 
Див. ще *РОЗОУМЬ. 

*РАЗТ>1 ч. (40) (у сполуч. з числівником означає факт пов¬ 
торювання чого) раз (4): Тег іезШЬу... сгегег луугпапіе 
з^оіеЬо зисГі, ЬуІЬу рог\уап к зшіи репууі і сІгиЬі] гаг 
пе ргізгої Ьу, шаіеі’ гаріаіііі (!) \уіпи (Луцьк, 1388 1РІ 
105); И во всемь бьі еси мьіту нашому и корчме бьіль помо- 
чонь... и заповедаль би еси слугамь... штобьі корьчмьі 
вь месте не варили... нижьли бьі нехай только мели два 
разьі, або три вь году складні (Судомир, 1488 РИВ 222); 
Осимь разом (1), сими разьі(2) тепер: и 

вє(с) хотарь лиєщє(м) и поле оусє и стараа царина, развЬ 
тота новаа царина, що си(м) разомь загорожєна (Сучава, 
1443 Созі. II, 132); також и сими рази по жаданїю и по р-Ьчи 
господарі... крол'Ь... що коли к нам прислал по єго мило- 
сти... пана Добєка из Бишов, пана Бєлского, а миле пак 
слоубоуємь (Новий Град, 1479 ВО II, 351); т ьі м и р а - 
З ьі (33) а) тоді (18): Как ге і їуті гагу, кигіу РаШа згіа 

^ ісЬ сегк^і пазгу гНІі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141); Тьіми разьі прьісьілаль и писаль кь намь Штєфань 
воєвода ижь хочєть пословь своихь послати до брата и 
чстя нашого (Вільна, 1498 ВО II, 412); и тьіми разьі дроу- 
гая половица што нєбо(ж)чи(к) па(н) лисица на себе (пош¬ 
коджено.— Прим, ред.) раси(м) а яки(м) (Пусти иька, 
1499 ПИ №3); б) тепер (15): Мн ИваньМирча... Изьявямь... 
тьімь листом каждому доброму... кто оузрит... чтучи гЬми 
разьі и по томь будучим (Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ пак ли 
коро(л)... не оусьхочєть мА оставить при дєржАнию тьі(х) 
городовь... ис которьіми жь тьіми ра(з) приступаю ку єго 

млсть... тогдьі А хочю тоіь присАги моє'Ь порож.є(н) бьіть 
(Кременець, 1434 Р 130—131); а продал єсми пану Андруш- 
коу Фєдоровичоу вєчно данники з данью... как здавна к 
томоу сєлоу слушало и тАгло и тьіми разьі слушаєт (Луцьк, 
1474 А5 І, 69). 
ФОРМИ: наз. одн. гаг (1388 2РЬ 105); ор. одн. разомь 

(1443 Созі. II, 132); род. мн. разо(в) (1456 ЗСФ)\знах. мн. 
рази, гагу (1388 ІРБ 105; 1488 РИБ 222); ор. мн. разьі 
32 (1403 ДГМ; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 ЗНТШ БХХУІ, 
141; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1462 ВО 11,289; 1481 ВИ 11,364; 
1488 РИБ 222; 1492 А5 III, 23; 1496 АЛМ 128; 1499 ПИ 
№ 3 і т. ін.); ра(з) 2 (1434 Р 130); рази 1 (1479 ВО II, 
351). 

*РАЗЬ2 ч. (1) (стп. ггаг) спосіб карбування металічних 

грошей: а с каждо(г) кмєтА по В гро(ш) польски(х) крако- 
вско(г) разу оу каждьш го(д) (Снятин, 1424 Р 100). 
ФОРМИ: род. одн. разу (1424 Р 100). 
! РАЗЬМОВИТОЄ (РОЗМАЙТОЄ) див. *РОЗМАИТЬІИ. 
РАИСТРЬ ч. (2) (стч. ге§ізіг, тп. ге^езіг, геіезіг, ге- 

Іізіег, лат. ге^ізігиш) реєстр, список: Раистрь кни(г)_ 
прьвьі(х) правьі(х) кролА казимера (XV ст. ВС 5 зв.). 
ФОРМИ: наз.^одн. раистрь (XV ст. ВС 5 зв.; СЯ 9). 
*РАИЧИНОВ ь прикм. (1): и тако(ж) потвєржаємь ему 

єго праваА села що и(х) купи(л)... о(т) пана ваньї пьішка и 
о(т) єго жоньї о(т) раичиновм сєстрьі (Сучава, 1453 Созі. 
II, 472). 
ФОРМИ: род. одн. ж. раичиновм (1453 Созі. II, 472). 
*РАКОВ€ЦЬ ч. (3) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві); гЬмь мн... дали єсмьі єму... двЬ сєл'Ь имАнуєма куп¬ 
ка... и за проутомь нАговци и о(т) нАговцовь гор'Ь раков- 
цомь до грозина хотарА (Сучава, 1429 ДГОБК); Т'Ьм ми 
видавше их правоую и в^рноуго слоужбоу до нас... дали и 
потвердили єсмо им от нас... села на имЬ Броудоу(рєщїи)... 
и на Раковц'Ь одно селище (Сучава, 1469 ВО І, 134). 
ФОРМИ: род. одн. раковцм (1431 Созі. І, 317); ор. одн. 

раковцрмь (1429 ДГОБК); місц. одн. иа Раковц'Ь (1469 
ВО І, 134). 

*РАКОВИЦЬ ч. (1) (особова назва): в-Ьра пана пєтри ра¬ 
ковина (XV ст. НРРГ 10). 
ФОРМИ: род, одн. раковица (XV ст. НРРГ 10). 
* РАКОВІ»1 ч. (4) (назва річки у Молдавському князівст¬ 

ві): а хотарь гЬмь пАтьі(м) сєло(м)... дЬло(м) прост(и) иа 
прЬдрєчєнньі(х) чєтирє(х) доубь на раков'Ь (Сучава, 1437 
Созі. І, 515); Т'Ьм (зіс.— Прим, вид.) мьі видавши єго пра¬ 
воую и в'Ьрноую слоужбоу до на(с)... дали єсми емоу ... 
м'Ьсто млиноу на раков'Ь (Сучава, 1448 Созі. II, 359). 
ФОРМИ: місц. одн. на раков'Ь 3 (1437 Созі. І, 515; 1448 , 

Созі. II, 359); зам. род. на оустє раковь 1 (1448 Созі. II, 
359). 

* РАКОВЬ2 ч. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 
ві): И заплатил господство ми оуси тоти вьішєписаинїи 

пин'Ьзи £ злат оу роуки Н'Ьгши, дочци Бьила от Ракова 
(Сучава, 1488 ВИ І, 355). 
ФОРМИ: род. одн. Ракова (1488 ВИ І, 355). 
* РАКУЛИН ч. (1) (назва села у Волинській землі): 

Записую матце своей пане Анне Немириной: Мстишин... 
Ракулин (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
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ФОРМИ: знак. одн. Ракулин (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
•РАКУСЬСКЬІИ прикм. (1) (стч. гакоизку, стп. гаки- 

зкі) О земля ракусьская див. ЗЄМЛА 4. 
ФОРМИ: род\ одн. ж. ракусьскоіе (1478 ОБРН 130). 
•РАКЬІІІГЬч. (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тоє вєс хотарь от Ракьіша (Сучава, 1438 О В Ас 27). 
ФОРМИ: род. одн. Ракьіша (1438 иВАс 27). 

■*РАЛОНОВИЧТ> ч: (1) (особова назва): Што король 
е. м. волости даваль боярамь Житомирскимь в Кладовь.,. 
Сеньку Ралоновичу волость Хотєнь на сєсь годь (б. м. н., 
1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
ФОРМИ: дав. одн. Ралоновичу (1482—1491 АрхЮЗР 

7/11, 9). 
РАНА ж. (25) 1. поранення, рана (17): К їоти, іезІІіЬу 

сіігезі’іапіп... гапи пекоіого)и гасіаі, иіппу] Іако^уі, 
піаіеі’ \уіпу гарІаШі (Луцьк, 1388 ЕРЬ 104); Коли (ж) 
кмє(т) бадє(т) ранє(н) до крови алюбо оуражо(н) срамотнє 
тогдьі ємоу прїидєть двє часті за раньї а трєтєя часть сддоу 
(XV ст. ВС 29); и(н)и никто да не смЬєть... глобоу ис ни(х) 

брати ни за дшєгоубство ни за сли(д)... ни крьвавьіи рани 
(Сучава, 1467 МІН. Иос. 125); 
раноу оучинити(З) поранити: Пєтрь , жало- 

ва(л) на яна и(ж) ємоу д ранн оучиииль (XV ст. ВС 19); 
у рани (1) з раною, поранений: Я, Война, пана Неми- 
ринь сьшь, на имя Яков, пишу сию духовницу своимь 
цельїм умом, Лежа у рани на постели (б. м. нм XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 27). 

2. пеня за поранення (2): а тоть па(н) чїи слагз жїто 

б'Ьрє(т) имєє(т) винд на(м) плати(т) еіа бддє(т) лї ранє(н) 
тоть алюбо заби(т) што жита борони(л) тогдьі имєєтьдіі- 
тємь єго алюбо прїєтєлємь єго раньї плати(т) алюбо голов- 
ноє (XV ст. ВС 29); а мьі знаємь ижє вь дворцє нє имаєть 
бьіти жа(д)ная рана (ска)зоуємь мьі заплатить раиоу 
(XV ст. ВС 31); 
Осиная рана (1) див. * СИНЬІИ; синьєвая 

рана (1) див. *СИНЬЄВЬІИ. 
ФОРМИ: паз. одн. рана (XV ст. ВС 19, ЗО зв., 31, 36 зв.); 

род. одя. раньї (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; ВС 19 зв.); знах. 
одн. рану, раноу, ранд, гапи 9 (1388 ЕРБ 104; XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 27; ВС 27, 29 зв., ЗО зв., 31); ! гривноу 1 (XV 
ст. ВС 24 зв.); місц. одн. у рани (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27); 
род. мн. гап (1388 ЕРЬ 104); знах. мн. пани 5 (XV ст. ВС 
19, 19 зв., 29); рани 2 (1467 МІН. Оос. Ґ25). 
Лив. ще *РАН€НЇЄ. 
*РАНЄНЇ€ с. (2) поранення: о ранєнїю кмєтА (XV ст. 

ВС 29). 
ФОРМИ: місц. одн. о ранєнїю (XV ст. ВС 27, 29). 
Див. ще РАНА 1. 
Пор. *РАНИТИ. 
*РАНЕНЬІИ прикм. (І) поранений: О загошєнїи (І) све- 

чи и о раненомь члвцє (XV ст. ВС 7 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. о ранєномь (XV ст. ВС 7 зв.). 
* РАНИТИ дієсл. док. (18) (кого) ранити: Барто(л)ть 

жалова(л) на ондрєя и(ж) его рани(л) (XV ст. ВС 31). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. раииль, рани(л) (XV ст. ВС 

18 зв., 19, 19 зв., 31); пперф. З ос. одн. ч. би(л),,. паниль 
(XV ст. ВС 18 зв.); майб. З ос. одн. рани(т) 2 (XV ст. ВС 
18 зв., ЗО зв.); ранїть 1 (XV ст. ВС 6 зв.); баж.-ум. сп. 
5 ос. одн. ч. іе8ІІіЬу ...гапіІ (1388 ЕРІ 105); май б. пас. 
З ос. одн. ч. боудє(т) ранені», ранє(н), бдде(т) ранє(н) 
(XV ст. ВС 6 зв., 7, 19 зв., 23, 29). 
Див. ще * РАНИТИ СА, *ОУРАНИТИ. 
*РАНИТИ СА дієсл. док. (1) поранитися: мн сказоуємь 

є(ст) ли и(ж) оу сварє рани(л) сА тогдьі яново свїдє(ч)ство 
амаєть бьіти припоущєно (XV ст. ВС 19 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. рани(л) с/а (XV ст. ВС 19 зв.). 
Див. ще * РАНИТИ, *ОУРАНИТИ. 

КАМКО\У5КІ прикм. (1): вхїо іезтпо кируі ушіпеусо 
^ пагпузпука шеіпускойо рапа пешігу Ьгутауїо^гусга 
ГоІ^агку... па Ітіа гапко^зкі... а разгко^зкі (Тришин, 
1500 ДПЖНу. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. гапкоіузкі (1500 ДПЖН). 
*КА^УЛ ч. (1) поранений: К іоши, і'езШЬу сЬгезі’іа' 

піп... гапи пекоіогиіи гасіаі, тоіппуі» іако^уі гаппоти 
таіеі’ сіозуР \ус2Іпііі росіїик гап іеЬо, іако згІасЬіісги 
(Луцьк, 1388 ЕРІ 104). 
ФОРМИ: дав. одн. гаппоти (1388 ЕРЬ 104). 
РАНО присл. (1) своєчасно: а топєрь (!) тоурци пєрєстоу- 

пили чр'ьмноє море занжє взАль кафоу нно осмотрим сА 
рано (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 

РАНОУФЛЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): к томоу що 
в'Ька (!)... дЬдитсвоу оу бьішковичохь соудив тон соуд ан- 
дрєико исправскии воєвода... миско Раноуфлєвичь (б. м. н., 
1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: наз. одн. Раноуфлєвичь (1369 ПСЧК). 
РАНТ>ДИНИЧТ> ч. (1) (особова назва): а при томь бнли 

бодрне люди: пань Взячь... пань Яцко Раньдиничь (Воло¬ 
димир, 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627—628), 
ФОРМИ: яаз. одн,. Раньдиничь (1471 АрхЮЗР 8/111, 

628). 
РАПОТОВТ> ч. (3) (назва села у Волинській землі): А пань 

олєх-но юрьєвичь Жюсичь продаль єсмь... дробьішю мжю- 
ровичю село на.имА конюхи из рапотовьімь (Острог, 1458 
ОЖДМ)\ Я,пан Дробьішь Мжюрович м^стич острозкїй коу- 
пил єсми оу пана олєхна Чоускьі им'Ьньє... иа имА... 
Рапотовь (Острог, 1463 АЗ ї, 56). 
ФОРМИ: наз. одн. Рапотовь (1463 АЗ І, 56); ор. одн. 

рапотовнмь.(1458 ОЖДМ). 
*РАСКАНЬ ч. (1) (особова назва): вЬра господствами 

вьішєписаного алєксандра воєводьі... вьра пана Раскана 
(б. м. н., XV ст. ИРРГ 10). • 
ФОРМИ: род. одн. Раскана (XV ст. НРРГ 10). 
* РАСО ХАТІ) див. РОСОХАТЬІИ. 
РАСПОПТ> ч. (5) (особова назва): ми нлїа воєвода госпо- 

дарь зємли молдавскои... чииимь знаменито... ожє тогь 
истинньш слоуга нашь микльоушь распопь... слоужить 
иамь право и вЬрно (Сучава, 1442 Сові, II, 96); и оуставше 

слоуга наш Алєкса дїякь та заплатил оуси тоти рі злат 
татарскихоу роу<ки Чорчо)лини дочци Дрьгоичєви оуноу- 
ки Шєрба Рьспопа (Сучава, 1493 Ви її, 27), 
ФОРМИ: яаз. одн. распопь (1442 Сові. II, 96); род, одн. 

распопа, Рьспопа (1462 Сові. 10; 1493 ВЬ II, 27). 
Див. ще *РОСПОГП>. 
*РАСПРАВИТИ СА дієсл. док. (1) домовитися (про що): 

мьі сказоуємь матєєви то(г) конА двє нед-Ьли хова(т) а боу- 
дєть здоровь за тьш двє иєделї иио добро а нє боудє(т) 
здоро(в) имєєть приєтєльскии сА расправи(т) (XV ст. ВС 
23 зв.— 24). 
ФОРМИ: інф. С/А рас прав и(т) (XV ст. ВС 24). 
*РАССОУДЙТИ СЯ див. *РАЗС0УДИТИ СА. 
РАСТОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Растів: 

Сє я Банко Скєрд'Ьєвич... вьізнаваю, иж... продал єсми... 
отчизну... а то єст на имА: Квасилов... а Растов (Володи¬ 
мир, 1470 АЗ І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. одн. Растов (1470 А5 І, 65). 
*РАСОУЛОВТ> прикм. (1): А хотар той половини (в 

о риє. половино.— Прим, вид) село (!) на Кобьлєх на имі 
Крьнєщїи почєнши от нижній конєць става Кр^ноулова 
та по столпам Расоуловим иа єдии доуб знамєнан (Сучава, 
1494 ВО II, 34), 
ФОРМИ: дав. мн. Расоуловнм (1494 ВО II, 34). 
*РАТОКОВЬЩИНА ж. (1) (назва земельного володін¬ 

ня у Київській землі): Лєво(н) дє(р)жить землю Ратоковь- 
щииоу а с тоє зємли хоживало (!) еємь вєдє(р) медоу (б. м. 

: н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
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ФОРМИ: знах. одн. Ратоковьщиноу (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
РАТОМСКІЙ ч. (1) (особова назва): Ратомскій св'Ьтчиль 

тьшь обичаемь (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: наз. одн. Ратомскій (1498 АЛМ 163). 
КАТТІА жзб. (1) рать, військо: Как ге і іуті гагу 

кисіу Каїііа 52ІаЬ іск, сегігоі пазгу гкіі (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ЕХХУІ, 141). 
ФОРМИ: наз. РаНіа(1433 ЗНТШ ЕХХУІ, 141). 
Дає. ще РАТЬ1. 
РАТУШНЬІЙ прикм. (1) (який служить у ратуші) 

ратушний: В Берестьи войть володимирски Луд, а Сташ- 
ко ратушний... личбу делали (Берестя, 1496 АЛРГ 78). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ратушний (1496 АЛРГ 78). 
РАТЬ1 ж. (6) (цсл. рать) рать, військо: коли той ли¬ 

хий бекбула(т), побьгл ь тогда вси люди всА рать на бьгь 
повернулисА (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); І розгіі гаіі 
об Ногобка, ргіскосШі Ьуіі к Кіески і Вок пазгут ротокї, 
роЬіІі іск (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); а я о 
томь оузьвєдавши, а та А рать и(з)дє ко мне при(и)дєть 
потомь я ихь только боудоу ие казнити а полонь вашь оу 
нихь отьнємь к ва(м) не о(т)шлю (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. рать (1392—1393 РФВ 170; 1484 ЯМ); 

знах. одн. рать (1484 ЯЩ; наз. мн. гаТї (1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141). 
Див. ще РАТТІА. 
РАТЬ2 ж. (1) (назва озера у Чернігівській землі): Я 

волчько боде(и)ковьскии исвоими дє(т)ми... продали есмо 
пану мартину кгасто(в)товичю сЬлища наши... ис тими 
оз'Ьрьі которьіи слоухаю(т) к тому сєлищю... на имА оз'Ьро 
н'Ьжє(и) а богачь а рать (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. рать (2-а пол. XV ст. СПС). 
РАФЄЮ ч., невідм. (2) (особова назва, молд., ігор, цсл. 

Рафаиль, гр. Расра^Х, гебр. Керкаеі) Рафаїл: мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чииимь... ожє прїндоша... наши слоу- 
ги Михоул брат Якоушєв... и нєпоть єго Рафєю... и прода¬ 
ли свою правоую отниноу (Сучава, 1488 ВЕ> І, 354). 

*РАЧВЬІ мн. (2) (назва села у Волинській землі); А тьіе, 
господару, земяне вси тоежь отьказали и тьіхь всихь но- 
винь коло рачовь, коло воииина отреклися (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/1V, 21). 
ФОРМИ: род. рачовь (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21); 

дав. рачвамь (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21). 
РАЧИЛА ж. (1) (назва водоймища у Молдавському кня¬ 

зівстві): И єщї єсмо дали и потвьрдили том(у) нашємоу 
свАтомо(у) монастир(оу) от Тазлова и бранищю... почин- 
ши от верх Никида... на верх дила от Рачила (Сучава, 
1491 БО І, 473). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Рачила (1491 ВИ І, 

473). 
*РАЧИНТ> ч. (1) (назва села у Волинській землі) Рачин: 

вь Рачиии не надобе... давати мита (Степань, 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Рачини (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
* РАЧИТИ дієс/і. док. (5) (стч. гасііі, стп. гасгус) (зро¬ 

бити що) зволити, побажати: Єстли бьі мистрь сь свои(м) 
закономь... с нами оу которьіи хот'Ьль оустоупити тадьінки 
о єднаиьє покоя иж бистє з ва(с) н'Ькоторьіи пани радньш 
вибравши к на(м) рачили зослати (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКВВ); Про тожь напоминаємь твою милость... 
ажь би єси намь рачиль бити радєнь и помоцонь напротивь 
того нєпрьіятєля нашого (б. м. н., 1498 Вй II, 414). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. рачиль би 1 (1496 

В О II, 407); би... рачиль 1 (1496 ВИ II, 407); би еси... 
рачиль 1 (1498 ВО II, 414); 3 ос. одн. ч. рачи(л) бисл (1496 
ОПСВВ 62); 2 ос. мн. иж бистє... рачили (1447—1492 
ЛКВВ). 

*РАЧКО ч. (4) (особова назва): Ино па(и) якубь с паномь 
рачко(м) та(м) вьіє(з)дили (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. одн. ра(ч)ко (1495 ВМЗД); дав. одн. рач¬ 

ку (1495 ВМЗД); ор. одн. рачко(м) (1495 ВМЗД). 

*РАЧЬІТИ див. *РАЧИТИ. 
РАШКОВЦИ мн. (2) (назва села на Буковині) Рашків: 

того ра(ді) ми... даємь и дали єсми ему... єдно село на (д)ни- 
стри, на им'Ь рашковци (Сучава, 1453 Собі. II, 472); тАм 
(зіс.— Прим, вид.) ми... дали есми ему... села на им'Ь 
дворь єго иа сєрєт'Ь... и иа (д)иистра (!) на им'Ь рашковци 
(Сучава, 1455 Сові. II, 540). 
ФОРМИ: наз. рашковци (1453 Сові. II, 472; 1455 Сові. II, 

540). 
*РАШТ>КОВ'ЬКА ж. (1) (назва річки у Подільській 

землі): И... землю Дерьжати Маєть... По р'Ьчькоу рашь- 
ковькоу КотораА в днЬстрь впадаєть (Прилуки, 1459 Р 
171). 
ФОРМИ: знах. одн. рашьковькоу (1459 Р 171). 
* РВАТИ дієсл. недок. (1) (що) рвати, зривати: а коли 

пань Петрь 'Ьзлиль (!) по тьімь им'Ьнямь, тогди нам'Ьст- 
никь мой не жаловаль на пана Петра, ижьбн онь печати 
рваль або замки отбиваль (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. ижьби... рваль (1498 

АЛМ 163). 
РЄБРИЧА ж. (12) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): гЬмь ми... дали єсми ему... два села на рєбричи 
(Сучава, 1423 Сові. І, 156); ТАм ми... дали и потврьдили 
єсми ємоу... половина село (!) иа Рєбричи на имА половина 
от Срьби (Сучава, 1495 ВИ II, 80). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Рєбрича (1488 Вй І, 317); 

місц. одн. на рєбричи, Рєбричи 8 (1423 Сові. І, 156; 1443 
Сові. II, 179; 1459 ВИ І, 27; 1462 ВИ І, 65; 1482 ВИ І, 266; 
1488 57) І, 317; 1495 50 II, 80); на Рєбрич* 2 (1436 ВАМ 
29; 1462 ВО І, 64). 

*РЄБРИЧОАРА ж. (3) (назва річки у Молдавському 
князівстві): гЬмь ми... дали и потврьдили єсми имь... на 
ребричоар'Ь село попа миков'Ь (Сучава, 1443 Сові. II, 179); 
а ми також и от нас єсми дали и потврьдили попоу Сими... 
село иа оустїє Рєбричоари (Сучава, 1490 50 І, 390). 
ФОРМИ: род. одн. Рєбричоари (1490 50 І, 390); місц. 

одн. на ребричоар'Ь (1443 Сові. II, 179). 
Див. ще * МАЛАЯ РЄБРЇЧОАРА. 
* РЕБРО с. (2) (гірське пасмо) хребет (1): а хотарь ємоу 

вишє страхот'Ьи'Ь гори жєжиєю... просгЬ рєбро(мь) диломь 
(б. м. н., 1400 Сові. І, 27); 
О оть ребра (чийого) (1) з боку (кого), за дору¬ 

ченням (кого): Благословеиье Ісидора, митрополита Ки- 
евского и всея Руси, легатоса и огь ребра апостолского 
с'Ьдалища Лятьского... вь Хольм'Ь ... старостамь Холмь- 
скимь и воеводамь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: род. одн. ребра (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); ор. 

одн. рєбро(мь) (1400 Сові. І, 27). 
*РЕВТТ>ч. (10) (назва річки у Молдавському князівстві): 

гЬмь ми... дали єсмн ему... села на рєвгЬ (Васлуй, 1436 
Сові. І, 459); тАм (зіс.— Прим, вид.) ми... дали єсми ему... 
села... на ревтЬ (Сучава, 1455 Сові. II, 540). 
ФОРМИ: ор. одн. рєвтомь (1453 Сові. II, 472); місц. одн. 

на рєвтЬ, рєвт/А 5 (1436 Сові. І, 459; 1445 0/Я«А» 483; 1446 
Сові. II, 241; 1453 Сові. II, 472; 1455 Сові. II, 540); на рев¬ 
ти 4 (1437 Сові. І, 541; 1439 Сові. II, 41). 
РЄВОУТЬ ч. (1) (особова назва): А на то били св^дди, 

добрии панове: пань Котлиньски'Ь... пань Андр'Ьи Рєвоугь 
(Львів, 1421 Р 92). 
ФОРМИ: наз. одн. Рєвоуть (1421 Р 92). 
*Р€Д'БНИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві^.-ТЬм ми... дали єсми и потвердили слоугамь нашим... 
та А села Роуси от язєра и Рєд'Ьнн на Тоутов'Ь (Сучава, 
1458 ВО І, 20). 
ФОРМИ: знах. РєдЬии (1458 ВБ І, 20). 
РЕЗАНОВИЧЬ, РЄЗАНОВИЧЬ, РАЗАНОВИЧЬ, РА- 

ЗАНОВИЧЬ ч. (11) (особова назва): Записали єсмо оу 
вєрьху писаную тую зємьлю... свАтому Иваиу цєрькви... 
покол'Ь пань Сєнько Сєновьскьш пань Ильвьскьій тую 
зємьлю розьЬхаль, а пань Казаринь Рєзановичь (Городок, 
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1443 Р 145); А при томь бьіли владика луцький Ефремей... 
а пан Немира Резановичь (Луцьк, 1452 ЛрхЮЗР 
8/ІУ, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Резановичь 5 (1451 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 

17; 1445—1452 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1452 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 61); 
Рєзаиовичь, резановичь 2 (1443 Р 145; 1445 Р 151); раза- 
новичь 2 (1446 А5 III, 5); резановичь 1 (1451 Р 157); 
резанови(ч) 1 (1451 Р 159). 

! РЄЗИНЬІ (РИЗИНЬІ) див. * РИЗИ НА1. 
*РЕЗНИКТ> ч. (1) різник: Волно резникомь... бьідло 

купуючи, в рьінку и в клетках... кому хотя продавати вол¬ 
но (Луцьк, 1389 РЕЛ І, 27). 
ФОРМИ: дав. мн. резникомь (1389 РЕЛ І, 27). 
РЄКА див. Р'БКА. 
РЄКГУЛА ч. (1) (особова назва): а при то(м) били док- 

торь с Кракова кнзь яньрєкгула а кизь иваньборисови(ч) 
глиньскии (Овруч, 2-а пол. XV ст. СцС). 
ФОРМИ: наз. одн. рєкгула (2-а пол. XV ст. СПС). 
РЕКОМО спол. (3) (стп. ггекото) (з'ясувальний, приєд¬ 

нує підрядні додаткові речення — у постпозиції) ніби, 
нібито, буцім: И поведиль передь нами: рекомо, бьіхмо 
ньі его и сь Симьхою... о тую тисячу золотнхь смотрели 

(Краків, 1489 РИБ 431); Жаловали намь кнгни Фєдоровая 
Федоровича Соколи(н)ская ись синомь свои(м)... на на- 
мєстника мцє(н)ского... рекомо би онь и(х) вьігна(л) з 
ьімєнє(и) и(х) о(т)чиньин(х) (Берестя, 1496 ВМКФС). 
РЄК'ЬНОЛТЬ ч. (1) (особова назва, стен. Ке^іпаМ): 

А при томь били исв'Ьдьци пань ходько бнбєльскии... 
ивашко даньслави(ч) рєкьнолть (Вишня, 1393 Р 52). 
ФОРМИ: наз. одн. рєкьиолть (1393 Р 52). 
РЄМЄЗТ> ч. (1) (іособова назва): А при нас бил пан Бог- 

дань Дрємоутєвичь, пан Рємєзь (Лукониця, 1478 АЗ 
III, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Рємєзь (1478 А5 Ш, 17). 
*РЕМЕСЛО с. (1) ремесло: Гандле и куплю в ринку и 

в клеткахь, и по улицахь з мещаии заровно отправовати 
и усжьівати мають: ремесла вшелякія робити (Луцьк, 
1389 РЕЛ І, 27). 
ФОРМИ: знах. мн. ремесла (1389 РЕЛ І, 27). 
*РЄНТЄ с., невідм. (2) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тє(м) мии (і)... дали и потврьдили єсми ємоу... 
сєла(м) (!) на имА роужінЬнїи... о(т) богата до(л)нєи о(т) 
рєн(т)є... ї озеро(м) хота(р) єсть рА(н)те (Сучава, 1459 
Сові. 5. 21—22). 
РЕПА ч. (2) (особова назва): И повЬдиль ми Репа, 

штожь в то (!) вь той клети не осталося ничого скарбу 
(Вільна, 1498 ЛЛМ 163). 
ФОРМИ: яаз. одн. Репа (1498 АЛМ 163). 
РЄПЧИЧАНЬЇ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми стєфань воєвода... чинимь знаменито... оже... 
дали єсми нашємоу монастирю о(т) полЬни... села на имЬ 
рєпчичаньї... и радовци (Сучава, 1446 ПГСПМР); мн 

_ пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє... дали єсми 
сє(с) листь на(ш) людє(м) о(т) рнпчича(н) и о(т) радовци 
(Побрат, 1448 ДГПР). 
ФОРМИ: наз. рєпчичаньї (1446 ПГСПМР); род. рипчи- 

ча(н) (1448 ДГПР). 
РЄТЄЗЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): гЬмь ми... дали же и потврьдили єсми ємоу... села... 
на имА броудоурєщи... и рєтєзєщи (Васлуй, 1436 Сові. 
і, 475). 
ФОРМИ: наз. рєтєзєщи (1436 Сові. І, 475). 
*РЕТОВКА ж. (4) (назва річки у Волинській землі): я Лю- 

барть Кгедеминовичь... записаль єсми и даль село своє 
Рожьісче святому Иоанну Богослову... одь граници Сени- 
ковь... а вь лево Ретовькою поступуючи (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 1—2). 
ФОРМИ: ор. одн. Ретовкою, Ретовькою (1322 ЛрхЮЗР 

І/УІ, 2). 

*РЕТОВСКИИ прикм. (1)0 пуща Ретовская 
див. *ПОУЩА. 
ФОРМИ: род. одн. ж. Ретовское (1322 ЛрхЮЗР 1/У І, 2). 
* РЕТОВЬ прикм. (1) Олесь Ретовь див. ЛЧБСЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Ретовь (1322 ЛрхЮЗР І/УІ. 2). 
*РЕТОВЬКА див. *РЕТОВКА. 
*РЄЦ€Ш див. *Р'ЙЦЄШ. 
*РЄЧЄНЬІИ прикм. (3) згаданий: а ту исипали могилу 

межи дубо(м)ь а межи буко(м)ь... а о(т) ближьшєго рече¬ 
ного бука... иа брєгь долини (Галич, 1404 Р 68); А далєи 
слюбоуєм, иж вьсЬ посполито и особ листи и записи и об- 
вєзанА и твєрдости речених прєдков наших воєвод молдав- 
скьіх... без изради, с полностию здержим и заховамо (Су¬ 
чава, 1462 ВО II, 285). 
ФОРМИ: род. одн. ч. реченого (1404 Р 68); род. мн. ре¬ 

чених (1462 ВО II, 285). 
Див. ще ВЬІШЄРЄЧеННЇИ, *НАПЄРЄДРЄЧЄНЬІИ, 

*НАПР€ДТ>РЄЧ€НЬІИ, *ПЄРВОРЄЧЄНЬІЙ, *ПЄРЄДЬ- 
РЄЧЄНЬІИ, *ПРЄДРЄЧЄНЇИ, *ПРЄЖЄР€ЧЄНЬІИ, ПРЄ- 
РЄЧЄНЬІИ, *ПРОРЄЧЄНЬІИ. 
РЄЧИ дієсл. недок. і док. (111) 1. казати, сказати (97): 

Теі іезІІіЬу... пе сіа^згі з\^еіко^, гек Ьу рогусгії Іу газіа- 
шу, а оп Ьу гаргеї іо сЬгезГіапіп та)еГ гарїаШі аїЬо ргі- 
зіаЬоіи зіа осгізШі (Луцьк, 1388 2РЬ 103); а пак ли бьі ва- 
тама(и) албо рАдцА рЬкль аби єго оу сєлЬ не било а во(н) 
маєть присА(ч)и ажь того чоловіка оу сє(лЬ) нЬть (Галич, 
1435 Р 134); и па(н) Косте рє(к)... дай мои пинЬзи (Суча¬ 
ва, 1449 Сові. II, 385); И тие Токаревскіе рекли: ми дей 
вамь не боронимь стада господарского паствити тамь (Ка- 
м’янець, 1495 ЛЛМ 85); Петругь рекь: я тому листу ганю, 
штожь тоть листь не добрий фальшевннй (Вільна, 1498 
АЛМ 169); и вь посольствє што оть великого князя до нась 
правиль оиь на вашу милость сню вину ставляєть рєкучьі 
што онь иє радь би биль тому, што межи вашою милостью 
зь великимь князємь московьскимь таково дело стало сА 
(б. м. н., 1499 ВИ II, 447). 

2. (кому, без додатка) звати, називати (кого) (13): купиль 
пань вАтславь дворище... оу вЬки оу васал А ему жь 
чють скибичь... (Львів, 1370 Р 18); Я кн(А)зь Юри Васи- 
лєвич Жаславский визиаваю сим моим листом... ижєт 
продал єсми пану Сємєноу Олизаровичоу имєнє... рєчєиоє 
Бєлашов (Берестя, 1466 АЗ І, 62); Се азь... Игнатїє, рєко- 
мии Юга... кь свАтомоу мЬстоу... даль єсми єдно село за 
Проутомь (Путна, 1476 ВО І, 211); а в сєи стороно одинь 
язь самь осталь и то о(т) двою сторонь поганьство тАж- 
коє а о трє(х) сторонь ркоучи хр(с)тиАнє але мне соуть 
поущи поганьства (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ); 
именєм рєкучи(І) див. ИМЯ 1. 
ФОРМИ: інф. речи, рє(ч) (1395 Сові. II, 610; XV ст. ВС 

11 зб., 29; 1456 ЗСФ); теп. З ос. одн. ч. ре(ч) (XV ст. ВС 37 
зв.); З ос. мн. рьчють (1370 Р 18); аор. З ос. мн. рєкоша 
(1443 ПГСММ); перф. 2 ос. одн. рекь єси (1495 ВМБС); 
З ос. одн. ч. рекь, рекь, рек, рє(к) 35 (1444 ЛЗ І, 41; 1445 
Р 150; 1449 Сові. II, 385; 1491 А5 І, 94; 1495 АЛМ 83; 
БСКИ; РИБ 620; XV ст. ВС 19; 1498 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 120; 
ЛЛМ 169 і т. ін.); рекль 8 (XV ст. ВС 19, 19 зв., 31, 31 зв., 
35; 1475 АЗ 1,70); рькль 1 (1422 Р 97); рь(к) 1 (1495 БСКИ); 
1 ос. мн. рекли есмо (1496 ПСВВ); 3 ос. мн. рекли, рекли 
(1407 Сові. І, 57; 1409 437; 1411 Сові. І, 95; 1491 
АЗ І, 94; 1495 АЛМ 85; 1496 ВМКФС; 1498 АрхЮЗР 
8/ІУ, 119); майб. З ос. одн. рє(ч) 2 (XV ст. ВС 17, 26); 
рчє(т) 1 (1435 Р 134); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би рекь 1 
(1473 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 102); би... рекль 1 (1435 Р 134); 
би... рькль 1 (1435 Р 134); гек Ьу 1 (1388 1РІ 103); діе- 
прикм. акт. лшя. ор. мн. рєкшими (1403 ДГ А А); дієприкм. 
пас. теп. наз. одн. ч. рєкомни 2 (1462 ВО І, 70; 1476 ВО 
І, 211); рєкомїи 1 (1476 ВО І, 215); рєкоми 1 (1476 Вй І, 
216); род. одн. ж. рекомое 2 (1476 ВО 1, 217); рекомьи 
1 (1462 ВО І, 70); дієприкм. пас. мин. наз. одн. ч. ре(ч)- 
нни 1 (XV ст. ВСЗО); наз. одн. с. рєчєное (1466 А5 І, 62); 
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наз. мн. їрєчи (XV ст. ВС 28 зв.); дієприсл. одноч. рєкучи, 
рєкоучи 11 (1361 лог І, 6; 1378 Р 23; 1388 2РБ 108; 
1474 РГС; 1480 ВИ І, 238; 1481 ВО І, 258; 1484 ЯМ; 1495 
АЛМ 85; 1498 АЛМ 169); рєкучи 3 (1495 ВМБС; ВМЗД; 
1499 ВО II, 447); рєкоу(ч) 1 (1449 Сові. II, 385); ркоучи 
1(1484—1486 ГСПТЗ); перед, рєкьши, рєкши (1484 ЯМ). 
Див. ще *ВЬІРЄЧИ. 
*РЕЧИЩЕ с. (1) річище: мьі, великий княз Швитригай- 

ло Литовьский... Чинимь знаменито... Узривьши есмо 
знаменитую намь служьбу... пана Петра Ланевича Кир- 
деевича Мьілского... дали есмо ему... село Вербяев вь 
Луцькомь повете, со всими тьіми приходні... з реками, з 
речищами, с озерьі, с озерищи (Луцьк, 1445—1452 
АрхЮЗР 8/IV, 12). 
ФОРМИ: ор. мн. речищами (1445—1452 АрхЮЗР 

8/1V. 12). 
*РЄЧКА див. РИЧКА. 
*РЄЧНИКТ> див. *РЄЧНІКТ>. 
*РЄЧНЇКГЬ ч. (5) {стч. геспїк, стп. ггесгпік) ї. уповно¬ 

важений (2): а проволочє(т) ли сА тая нємоць трєтєа пра¬ 
вая тогдьі можє(т) трєтью о(т)ложїть, ка(к) єще нємоцонь 
бьі(л) тако(ж) єщо ємоу нєпоздоровєло какь чєтвєртомоу 
рокоу маєть стати алюбо алюбо (!) рє(ч)нїка посла(т) а не 
бадє(т) лї тогдьі жалоби стратить (XV ст. СЯ 39 зв.— 40). 

2. судовий оборонець (3): ка(ж)ни(и) мо(ж)ть имє(т) 

рє(ч)нїка у пра(в) кажномоу члвкоу надобе є(ст) оборонь- 
нїє правьноє (XV ст, ВС 12—12 зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. рє(ч)нїкови (XV ст. ВС 12); знах. одн^ 

рє(ч)ника, рє(ч)нїка (XV ст. ВС 5 зв., 12, 12 зв.; СЯ 40). 
*РЄЧНЬІИ прикм. (3) річковий: О граница(х) дЬдични(х) 

и рєчньі(х) частий спори (XV ст. ВС 5 зв.). 
ФОРМИ: місц. мн. о рєчиьі(х), рє(ч)ньі(х) 2 (XV ст. ВС 

5 зв., 10 зв.); о гранїца(х) ! рє(ч)иьіи 1 (XV ст. ВС 10 зв.). 
РЕЧЬ див. Р'БЧЬ2. 
РЕЧЬКА див. РИЧКА. 
•РЄЧЬ1 див. *Р'ЙЧЬЧ 
*РЄЧЬ 2 див. Р'БЧЬ2. 
*РЄШЄВСКИИ ч. (1) (особова назва, стп. Ргез2о\У5кі): 

Ми бискупи мацЬи прємиски(и)... па(н) твориАнг подчА- 
ши(и) Ашко рєшєв(с)ки(и)... чинимьі знаємо... како ко(л) 
та рЬчь... о волость о залЬсиє... на многи(х) роцЬхь прєд 
на(м) водила (є) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. рєшев(є)кии (1404 Р 69), 
РЖАВЄНЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) Ржавенці: 

ТЬм мьі... дали єсми ємоу... єдно село... на имА Ржавєнци 
(Сучава, 1441 ОВАс 40). 
ФОРМИ: наз. Ржавєнци (1441 ОВАс 40). 
*РЖАНЬІИ прикм. (1) О мера ржаная див. 

*МГ6РА. 
ФОРМИ: ор. одн. ж. ржаною (1499 РИБ 777). 
*РЖЄСТВО див. РОЖДЄСТВО. 
РИБА ж. (48) 1. зб. риба (46): а львовчАнє што ймуть пои- 

ти до браилово, по рибьі, на крайнєє мито, или у баковЬ 
или у бєрладЬ, тамь ймуть дати огь гривну по польвтора 
гроша, а воза и рьіби не займати (Сучава, 1408 Сові. II, 
632); а имЬєть лєнько заруби(ч) тьіє села держати.. Со 
всимь што к ти(м) сєломь прислушаєть... С озєри с риба¬ 
ми (Житомир, 1433 Р 126—127); потуль ему вол но сено ко¬ 
сити и рьіба ловити (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11); 
коли (ж) обапо(л) єзєра лю(д)и жївоуть ижь во(лно) имь 
риба ловить (XV ст. ВС Юзв.);тасмо потврьдили им ста¬ 
рій закон они аби нє платили... мито... ни от єдинои трь- 
говли; развЬ которїи боудоут возити рибоу, он абьі давал 
от єдноу мажоу єдноу рибоу (Бирлад, 1495 ВО II, 64). 

2. (про одну) риба (2): та смо потвр'ьдили им старїи 
закон они аби нє платили... мито... ни от єднои трьговли; 
разв'Ь которїи боудоут возити рибоу, он абьі давал от єдноу 
мажоу єдноу рибоу, а от єдин возок також єдноу рибоу, 
дроуго (І) нищо (Бирлад, 1495 ВО II, 64). 

ФОРМИ: «аз. одн. зам. род. от риба (1466 ВО І, 96); 
род. одн. риби 11 (1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669, 
670; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 275); риби 1 (1466 ВО 
I, 105); риби 1 (1460 ВО II, 275); знах. одн. рибоу, рїбоу, 
рибу 20 (1429 Б>/Я«А» 455; 1453 Сові. II, 461; 1454 Сові. 
II, 513; 1456 ГПХМ; 1458 МіН. Оос. 122; 1460 ВО II, 275; 
1470 ОІД«А» 523; 1472 ДГСВМ; 1488 ВО І, 342; 1495 ВО 
II, 64 і т. ін.); рибоу 4 (1453 ПГОВ; 1456 Сові. II, 790; 1472 
ДГСВМ); риба ловити 2 (1447 АрхЮЗР 8/1V, 11; XV ст. 

ВС 10 зв.); зам. род. по в мажи рибоу, о(т) рибоу 3 (1446, 
П/Я«А» 485; 1458 ОІД«А» 512; 1488 ВО І, 342); ор. одн. 
рибою (1472 ДГСВМ); знах. мн. риби (1408 Сові. II, 632; 
1434 Сові. II, 669; 1463 АЗ І, 55); ор. мн. рибами (1433 Р 
127). 

РИБОТИЦКИИ прикм. (1) (пор. Риботичи у Пере¬ 
мишльській землі): асєзємлАнє пань ходько бьібєльскии...- 
щєпаиь волошннь риботицкии олєфЬрько судья пань 
воить пєрємьішльскии (Перемишль, 1359 Р 10). 
ФОРМИ; наз. одн. ч. риботицкии (1359 Р 10). 
1 РИВАСА (РАВАСА) див. РАВАСЬ. 
*РУОКАЛА ж. (1)(«азва села у Волинській землі) Рідка: 

Му \Уііо1сІ шеіукі кпіаг Іуіо^зкі... сгупешу гпатепїіо... 
іг сіаіі іезто зіигі пазготи Ра^іи... Русїкиіи па гусе 5ете- 
по\тсе (Ужів, 1421 АЗ І, 27). 
ФОРМИ: знах. Яусікши (1421 АЗ І, 27). 
*РИЗИНА1яс. (2) (назва річки у Молдавському князів 

стві): т'Ьмг мьі... дали єсми ємоу... село на вєрхь рєзиньї 
(!) гдє циганг сиди(т) (Сучава, 1437 Сові. І, 541); ми Стє- 
фа(н) воєво(д)а знаменито- чини(м)... ожє прїидє прА(д) 
нами... дон'Ь дочка настина... и продала... єдно село иа 
днистр'Ь на оустїє ризинЬ на им'Ь село ризина (Ясси, 1495 
ПГСВР). 
ФОРМИ: род. одн. ! рєзиньї 1 (1437 Сові. І, 541); ризии^- 

1 (1495 ПГСВР). 
РИЗИНА2 ж. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

ино мьі... и о(т) на(с) єсмьі дали и потвргдили... паноу тоа- 
дєроу... тотьі прА(д)рєчєнїи села на днистр'Ь... на имЬ 
село ризина гдє биль алєкса ватамань (Сучава, 1495 
ПГВСА). 
ФОРМИ: наз. одн. ризина (1495 ПГВСА). 
*РИКА див. Р'БКА. 
РИКАЙЛО ч. (1) (особова назва): пєрвьш поручни(к> 

кнА(з) михаило євнутєви(ч)... фєдорг осташкови(ч) рикаи- 
ло охрЬмг (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: «05. одн. рикаило (1392 Р 47). 

1 *РИМГАИЛА ж. (2) (особова назва, лит. Ріт^аііа) 
Римгайла: коро(л) господа(р) на(ш)... имиє(т) ихь брати 
и встАгати та(к) долго, али(ж) жонЬ нашєи бившєи кнА- 
гини ри(м)гаили попо(л)нимьі истинну и прибилии золо¬ 
ти (б. м. н., 1421 Сові. І, 142). 
ФОРМИ: дав. одн. ри(м)гаили 1 (1421 Сові. І, 142); 

ри(м)гаиль 1 (1421 Сові. І, 142). 
*РИМТ> ч. (2) 0> Н о в ьі и Ри мг див. *НОВЬІИ. 
ФОРМИ: род. одн. Рима (1481 ГПМ). 
РИПОЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): а писаль дАкь Пана- 

Старостинь Пєремискїй Янько Рипочичь (б. м. н., 1369 
ПСЧК). 
ФОРМИ: наз. одн. Рипочичь (1369 ПСЧК). 
РИПОУЖИНСКЬІИ ч. (1) (особова назва): ми панове 

господарЬ нашєго илїи воєводи на имА... пань стань бир- 
личь вороницьскии и пань вито(л)ть ри по ужине кий... 
вьізнаваємь... колижь... илїашь воєвода... кролю по(л)- 
скомоу... голдь вьірности... оучини(л)... мьі такожє иже 
повинни єсми єго воли пристати (Львів, 1436 Сові. II, 
701). 
ФОРМИ: наз. одн. рипоужинскии (1436 Сові. II, 701). 
РИПОУЖИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): ми алєкса(н)дрь воєвода... чини(м) знамени¬ 
то... ожє... па(н) косте врани(ч)... прода(л) своє село... на 
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имЮ лужанє, що соу(т) пониже рипоужинци на проутЮ 
(б. м. н., 1453 Созі. II, 495). 
ФОРМИ: наз. зам. род. пониже рипоужинци (1453 Созі. 

П, 495). 

*РИПЬ ж. (2) (молд. рьіпз) обрив, провалля: а хота(р).^. 
чєрє(с) ди(л) чєрє(с) боуковиноу оу боулбоакг оу рипи 
о(т) баломирєщи (Сучава, 1428 Созі. І, 224); А хотар томоу 
село у... оу край доуброви от БрощАн... и чєрєс поток оу 
рип-ь (Сучава, 1491 ВО І, 449). 
ФОРМИ: знах. одн. рипь (1491 Ви І, 449); місц. одн. оу 

рипи (1428 Созі. І, 224). 

*РИТЄРЬ ч. (2) (стч. гуііег, стп. гусегг, сен. гШег) 
(кінний воїн шляхетського стану) рицар: мьі панове гос¬ 
подарю нашєго, илїи воєводьі... и оуси ритєри и боАри... 
вьізнаваємь тьімг то наши(м) листом!... колижь вєлєм^ж- 
нїи илїаш! воєвода... пану владиславови, кролю по(л)- 
скомоу... голдь вьірности... є(ст) оучини(л)... мьі такожє 
... обицоуєм!... тоті голдь... ховати (Львів, 1436 Созі. 
II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. мн. ритєри (1436 Созі. II, 701); ор. мн. ри- 

тєрми (1436 Созі. II, 698). 
Див.ще РЬЇЦЄРЬ. 
РИХИЛ'Б ч. (2) (назва потоку в Молдавському князівст¬ 

ві): А хотар той трєтои част от село от Аржишан... на по- 
токь що сЮ зовєт РихилЮ (Сучава, 1495 ВО II, 78). 
ФОРМИ: наз. одн. Рихюгь (1495 ВО II, 78); ор. одн. 

Рихилем (1495 В В її, 78). 
РИХЛО див. РЬІХЛО. 
*РИЦЄРЬ див. РЬїЦЄРЬ. 
РИЧКА, РЕЧЬКА ж. (ЗО) річка: по половине зь Люб- 

чемь грань куди речька идегь. (Луцьк, 1322 ЛрхЮЗР 
1/УІ, 2); А оть долини Лоточной до Крьіньїци, гдЮ ся почи- 
цаеть ричка Ольшанка, там же копцов! усьіпатьі есмо ве- 
лильї у тоей річки Ольшанки (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); 

мьі кнгинм (так! — Прим, вид.) олєска(н)доваА(!) наста(с)я 
Киє(в)скаА... с нашими дЮ(т)ми... придали есмо оу до(м) 

Стьія тр(о)ци (!) к манастьірю Сєргиєвоу дві волости... с 
озери и с ріками и с річками (Київ, 1459 Р 174).; ино мьі... 
село вьішєречєноє сомино со всими лю(д)ми... со озірьі 
из ріками и(з) річками... дали есмо ивашкоу роусинови- 
.чоу вічно (Вільна, 1499 ГОКІР)> 
ФОРМИ: наз. одн. ричка 2 (1430 ГВКЛ 8); речька 1 

(І322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); род. одн. рєчки, речки, речьки 5 
(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1389 РЕА ї, 27; 1472 АрхЮЗР 
8/ПІ, 3; 1478 А8 III, 17); рички, річки 5 (1430 ГВКЛ 8); 
.річки 2 (1459 Р 171; 1495 ВМЗД); дав. одн. річце (1491 
АрхЮЗР 8/1V, 158); знах. одн. річку, річькоу 2 (1459 Р 
171; 1495 ВМЗД); ричку 2 (1430 ГВКЛ 8); рєчкоу 1 (1444 
АЗ І, 42); ор. одн. речкою 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); річь- 
кою 1 (1459 Р 171); ор. мн. ручками, рі(ч)ками 5 (1459 Р 
174; 1466 АЗ І, 62; 1498 ГВКОО; 1499 Л5 І, 117; Г0КЇР)\ 

.рє(ч)ками 1 (1459 Р 171). 

. *РИЧЬ! див. *Р'БЧЬ1. 
*РИЧЬ2 див. Р'ЙЧЬ2. 
♦РИШКАНИ див. РЬШКАНИ. 

*РИШКАНОУЛ ч. (1) (особова назва): мьі стєфа(н) воєво¬ 
да... знаменито чини(м)... ожє прїидоша прі(д) нами... 
*оана ришканоу(л) и сестри єго... и продали свою правою 
о(т)нинсу (Сучава, 1500 Созі. 3. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. ришканоу(л) (1500 Созі. 3 . 234). 
*РЇЬА див. РИБА. 
*РЇЦЄРЬ див. РЬЇЦЄРЬ. 
*РІЧКА див. РИЧКА. 
РОБА 0і £. (і) селянка, особисто залежна від феодала: ажє 

побігнєть русин! а любо руска или во львовь или холопі, 
чии или роба вьідати єго (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: наз. одн. роба (1352 Р 6). 

РОБИТИ, РОБЬІТИ діесл. недок. (37) 1. (на що, ким 
кому, чому, без додатка) (виконувати феодальну повин¬ 
ність) працювати (на чім, кому що) (29): да не да(ст) тоє 
село пн да(н)... ни подводоу... ни на мли(н) да не робЮгь 
(Сучава, 1444 Созі. II, 207); ему своими людми робити Ако 
инии зьмлАнє людми робАть (Ольховець, 1445 СРК)\ 
Щоби не платили да(н) ни посаду... развЮ да слоуже(т) 

и робе(т) то(моу) вишепи(с)нно(му) сто(му) монастирю 

(Сучава, 1456 ГПХМ); а в томь сєлє дєсАть члвковь по- 
дьімьщиноу дають... а двоє робАть в томь сєлє в тє(тє)- 
рєвьцє (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.— 92); И дали єсмн тьім 
селам.,, сєс лист... на то, щобьі... ни глобники ни припаша- 
ри... ни жадною (!) нашоу слоужбоу да не имают нам слоу- 
жити... але щоби остєрєгали тот монастир, а щобьі роби¬ 
ли томоу монастирю (Дольний Торг, 1475 Ви І, 200); а 
што Мокрьіцкии пропаши (и) сеножати, тое есми казаль 
Мокрьічанемь робити (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 
120). 

2. (що) виконувати (що), займатися (чим) (4): Гандле 
и куплю в ринку... з мещаньї заровно отправовати и усжьі- 
вати мають: ремесла вшелякія робити (Луцьк, 1389 РЕА 
І, 27); А ин никто без єгоумєновоу волоу да не смЮєт оу 
тотоу бранищоу ни рибоу ловити... ни иноє ни жадноє 
дило робити (Сучава, 1490 ВВ І, 421); 

(що) здійснювати (1): А тьіи роботи и дани и лоплатки 
имаеть робити (Судомир, 1408 АкЮЗР І, б); 

(що) робити, виготовляти (1): До того позволяемь имь 
в домихг... вшелякіе напое, дома робечьі и привозньїе ку¬ 
пуючи, в домахі своихь шинковать (Луцьк, 1389 РЕА 
І, 27); 
О горо дь робити (2) див. ГОРОДЬ 1. 
ФОРМИ: інф. робити 6 (1408 АкЮЗР І, 6; 1445 СРК\ 

1490 ВЮ І, 421; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120); робити 1 (1389 
РЕА І, 27); теп. З ос. мн. робить (1445 СРК\ бл. 1471 ЛКЗ 
91 зв., 92); майб. З ос. мн. имоут робити (1475 ДО І, 200); 
баж.-ум. сп. З ос. мн. щоби (аби)... робили (1447 Созі. II, 
288; 1448 0/Д«А» 491; 1456 ГПХМ; 1475 ВИ І, 200); 
нак. сп. З ос. мн. да... робл(т), робю(т) 9 (1446 Созі. II, 251; 
1448 ДГПР; 1453 Созі. II, 461; 1454 Созі. II, 517; ПГПММ; 
1458 0/Д«А» 512); да... робЮтг4 (1444 Созі. II, 207; 
1458 ЛГСММЦ; 1475 ВО І, 200); да... робіть 1 (1453 
Созі. II, 492); ! да... (!)робіти 1 (1466 ДО І, 95); да... ро- 
бє(т) 1 (1456 ГПХМ); дієприсл. одноч. робечи (1389 РЕА 
І. 27). 

* РОБОТА ж. (8) 1. (трудова повинність феодально за¬ 
лежних селян) робота (5): А тьш роботи и дани и поплатки 
имаеть робити и давати кь нашей потреби з нЮ (Судомир, 
1408 АкЮЗР І, 6); щоби не платили да(н)... и никакую 
нашу слоу(ж)боу или робо(тоу) щоби не робили (Сучава, 
1456 ГПХМ); и тє(ж) тьі(и) лю(ди) соминци на роботоу 
хоживали к двороу нашом(оу) тоурєискоу (Вільна, 1499 
ГОКІРУ 

2. (здійснювання чого) робота, праця (3): а полови цю 
тЮхь пЮнАзии наложили есми на твою роботи (б. м. н., 
1386—1418 Р 35); и вь той и в-ь другой вашой милости прьі- 
годє будемо ся силовати за роботу вашой милости... якь 
бьі за нашу доброту (б. м. н., 1499 ВО II, 449). 
ФОРМИ: род. одн. роботи (1386—1418 Р 35); знах. одн. 

роботоу, роботу, робо(тоу) (1456 ГПХМ; 1499 ВО її, 
449; ГОКІР); род. мн. робо(т) (1456 ГПХМ); знах. мн. 
роботи (1386—1418 Р 35; 1408 АкЮЗР І, 6); ор. мн. робо¬ 
тами (1499 А5 І, 117). 
Див. ще *РАБОТА. 
РОБЬІТИ див. РОБИТИ. 
*РОБА с. (ї) дитя, дитина: даємь ва(м) вьда(т) всім! 

тьімь листомь нашим! и(ж) хто будє(т) ва(с) (!) дєржа(т) 
чєлА(д) нємєцкую мужє(в) ли жонок ли робАт ли би -єстє 
при нашєи мл(с)ти воли (Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ). 
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ФОРМИ: знах. мн. роб/лт (1447—1492 ЛКНКВ). 
РОВЄНСКАА ж. (5) (особова назва): Я кнАзь Фєдор 

Василєвич Збаразскии сознаваю сим моимь листомь, штож 
бнл єсми винен дАдинои сво(є)й кн(А)г(и)ни Семєновой 
Ровєнской тисАчу коп грош(єи) (Черлехів, і 485—1500 
АЗ І, 120); Я Андрушко Русинович... продал єсми чару- 
ковьского подворА м'Ьстьцє... кн(є)г(и)ни Мари Сємєно- 
вой Ровєнской на вєчность (Луцьк, 1494 АЗ І, 101). 
ФОРМИ: наз. одн. Ровєнскам (1488 А5 І, 242); дав. одн. 

Ровєнской (1485—1500 А5 І, 120; 1487 А5 І, 87; 1490 АЗ 
І, 92; 1494 АЗ І, 101). 

*РОВЄНЬСКИИ прикм. (1): А сє я пан Ивашько Дичько 
Васильєвич... прод(а)ль єсми... дворь и село в луцкомь 
Пов'Ьтє на имА Ровноє кн(А)зю Семену Васильєвичю Нє- 
свизкому... со всЬмь ис тнмь какьиз давна к тому двороу 
ровєньскому слушало (Луцьк, 1461 АЗ І, 53). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. ровєньскому (1461 А5 І, 53). 
Пор. РОВНОЄ. 

* РОВЕЦЬ ч. (4) (назва річки у Подільській землі): а 
черезь тую Бучачную, вниз Ровця, припровадьіль иась 
пань Ярмола до дольїньї... а потомь черезь ричку Ровець 
повель до урочища Песочное (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
8). 
ФОРМИ: род. одн. Ровця (1430 ГВКЛ 7, 8); знах. одн. 

Ровець (1430 ГВКЛ 8). 
*РОВНИНА ж. (1) рівнина: А хотар той трєтои... части 

от Бьєшєщи... черєс ровниноу прости оу Проколов сад 
(Сучава, 1499 ВБ II, 136). 
ФОРМИ: знах. одн. ровниноу (1499 ВИ II, 136). 
Див. ще *РОВНЯ. 
РОВНО присл. (1) рівно, порівну: а то есмо собє подели- 

ли ровно в'Ьчно и непорушно (Луцьк, 1463 АЗ І, 55). 
Див. ще РАВНО. 
РОВНОЄ с. (5) (назва села і двора у Волинській землі): 

Рівне: а в конюхи и в конокормци наши оу басови... а на 
ровномь... пану чусе не надобє оуступати сА (Луцьк, 1434 
Р І28); А се я пан Ивашько Дичько Васильєвич,,, про- 
д(а)ль єсми свою отчизну дворь и село в луцкомь повите 
на имА Ровноє (Луцьк, 1461 АЗ І, 53); П(и)сан оу Ров- 
ном (Ровно, 1488 А З І, 242), 
ФОРМИ: наз. одн. Ровноє (1461 АЗ І, 53); місц. одн. 

на (вь, оу) Ровиом, Ровномь, ровномь (1434 Р 128; 1483 
АЗ І, 82; XV ст. АЛМ 9; 1488 АЗ І, 242). 

*РОВНОСТЬ ж. (2) однаковість (1): а особно ижє мн 
доброую (з)авждьі мЬли єсмо яко и нинє мамн волю тако 
яко коро(л) хрєстья(н)(с)кии коу покоєви а коу ЄДНОТ'Ь 
а справєдливость нашоу вьісвєтли(в)ши о(т) ровности не 
хочє(м) сА вьіл а манати вароуючисА розлиянья (к)рови 
хрєстьяньскои (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
О о у ровності (1) рівно, порівну: оуставлАємь 

гдЬ коли на воиноу идоу(т) абьі нигдЬ оу своєи зємли оу 
сєлє(х) нє стоялї але на полї анї конєи брали... одно ко¬ 
нем ь о у ровності кормь (XV ст. ВС 28). 
ФОРМИ: род. одн. ровности (1447—1492 ЛКБВ); місц. 

одн. оу ровності (XV ст. ВС 28). 

*РОВНЬІИ прикм. (5) 1. (за розміром) рівний, однако¬ 
вий (2): и мьі... того курила Иванова сьіна допустили єсмо 
ровного дЬлоу (Вільна, 1495 ВК)- 

2. (за змістом, за значенням) такий самий (2): мн бо Ар є 
молдавскн... ровньїмь слюбомь и призволєнїємь знамени¬ 
то чинимь ... ижь... мн такожь... присАгли... паноу вла- 
диславовн кролєви (Сучава, 1434 Сові. II, 666); абн тоє 
што к ва(м) писали бєзо льсти писали бо ровньїми таковн- 
ми хитростАми а льстАми прєз мистра и законь... часто- 
кро(т) обольщоннсмн (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ). 

3. (кому) (за моральними якостями) рівний, однаковий 
(з ким) (1): о тн(х) што розбоинїкн алюбо злодє(и) оу сво- 
ихь домє(х) ховаю(т) а с нїмї оучасто(к) имають не могоуть 

бнтї рєчи(!)нї добрьш алюбо ч(с)тни але и(м) ровни зло¬ 
дій ємь (XV ст. ВС 28 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ровного (1495 ВК)\ ор. одн. ч. ров¬ 

ньїмь (1434 Сові. II, 666); наз. мн. ровни (XV ст. ВС 28 зв.); 
ор. мн. ровньїми (1447—1492 ЛКБВ). 

*РОВНЯ ж. (4) рівнина: А хотар томоу... сєлоу... до 
копанои могили що ест на ровни Подрази (Сучава, 1492 
Ви І, 510); Ино мн есмо им досмотрили и познамєнали... 
черєс ровню... на берег Брьлада (Бирлад, 1495 ВБ II, 
63—64). 
ФОРМИ: знах. одн. ровню (1495 ВО II, 63, 64); місц. 

одн. на росин (1492 ВИ І, 510). 
Див. ще *РОВНИНА. 
*РОВЬч. (1)0 Демидовь ровь див. *ДЕМИ- 

довь. 
ФОРМИ: род одн. рову (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
РОГ ч. (6) ріг, (лісу) край: а хотар тому селу от одинои 

сторонь сочава... на окроугь на радомировь на нижни 
рогь (Сучава, 1393 Сові. І, 13); одь толь уверхь рички Ди- 
довки... тамь же вь верхь Кулнги просто до (ро)гу леса 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); а хотар томоу село на им'Ь 
шєрбановци... о(т) лЬсов рог... та иа болото (Сучава, 1492 
Сові. 3. 162). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) рог (1492 Сові. 3. 162); 

род. одн. (ро)гу 1 (1430 ГВКЛ 8); рога 1 (1488 ДГСПМ); 
знах. одн. рогь (1393 Сові. І, 13; 1427 БІР «А» 450); місц. 
одн. на роз* (1449 Сові. II, 385). 
Див. ще *БАГОВЬ РОГЬ, *ЛЬІЧНЬІИ РОГЬ. 
РОГАТИНЄЦЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бнли 

св'Ьткьі... м'Ьстич(и) луцкнє, мнтници: Ивань Рогатинєць, 
коунашь (Луцьк, 1461 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Рогатинєць (1461 АЗ І, 54). 
*РОГАТИНСКИ ч. (3) (особова назва): Се я княгини 

Ивановая Семеновича Кобрьінская ©едора, дочка пана 
Рогатинского (Кобринь, 1401 АкВАК ПІ, 1); Сє А кнАги- 
ни ИвановаА Семеновича КобрьіньскаА кн(А)гини Фєдка, 
пана Йвана Рогатинского дочка... чиню знакомито... запи- 
соую мужєви своємоу... дв'Ь тисАчи золотих оугорских 
(Добучини, 1487 АЗ І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. рог(а)тински (1415 Р 87); род. одн. 

Рогатинского (1401 АкВАК III, 1; 1487 А5 І, 239). 
РОГАШОВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): мьі панове... 

на имА... пань ивашко рогашовскьіи и пань романь хоу- 
динскьш... вьізнаваємь... колижь... илїашь воєвода... 
кролю по(л)скомоу ... голдь вьірности... оучини(л)... мьі 
такожє... обицоуємь... тоть... голдь... ховати (Львів, 
1436 Сові. II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. рогашовскми (1436 Сові. II, 701). 
РОГОВИЦКИЙ ч. (2) (особова назва): Я княз Михайло 

Иванович Роговицкий ... Продал єсми имєнє моє... Дажєв 
на вєчност (Володимир, 1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: наз. одн. Роговицкий (1475 А5 І, 72). 
*РОГОЖЄНИ див, РОГОЖ'ШИ. 
РОГОЖІ НЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тем ми... дали и потврьдили єсми ємоу... два села 
на имє Рогожі ній на Сьрєт (Сучава, 1479 ВБ І, 226). 
ФОРМИ: наз. Рогожаній (1479 ВБ І, 226); дав. Рого* 

жєнєм (1479 ВБ І, 226). 
Р0Г03КА ч. (1) (особова назва): А св'Ьдци на то гринко 

пань староста подольскни смотрицкии воєвода рогозка 
прокопь (Смотрич, 1375 Р 20). 
ФОРМИ: наз. одн. рогозка (1375 Р 20). 
РОГОЗИ А1 ж. (1) (назва річки у Вітебській землі): 

Ино тими рази... за тоую сто коп грошей широких продали 
єсмо Єго Милости дворец наш... такжє оу в оброубє грани, 
гдЬ... Рогозна втекла в Чарнороуй (Друцьк, 1492 АЗ III, 
23). 
ФОРМИ: наз. одн. Рогозна (1492 АЗ III, 23). 
* РОГОЗНА2 ж. (1) (назва земельної ділянки у Вітеб¬ 

ській землі): Ино тими рази... за тоую сто коп грошей 
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широких продали єсмо єго Милости... землю бортьноую 
на имА Рогозноу (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. Рогозноу (1492 А5 III, 23). 
РОД1 див. РОДЬ. 
! РОД2 (РОДИВИЛОВИЧЬ) див. РАДИВИЛОВИЧЬ. 
РОДИТЄЛЬ, РОДИТЄЛЬ, РОДИТЄЛ ч. (141) 1. батько 

(46): мьі илїа воєвод*... знаємо чинимь... ожє... пань стань 

бабичь слоужиль пр*ждє столочившому родитєлю нашємоу 
правою и в'Ьрною слоужбою (Хотин, 1435 БІД«Ау> 465); 
мьі Стефань воєвод... чиним знаменито... ожє прїидоша прєд 
нами... калоугєрици... и оуказали намь лист от нашєго 
родитєл* от Алєксандра воєвода, що бьіли ималн на дв* 
сєл('Ь) (Дольний Торг, 1475 ВБ І, 199). 

2. (лише в множині) батьки (79): мьі юга воєвода... знає¬ 
мо чини(мь)... ожє... пань браА слоужиль пєрєжєсвто- 
почи(в)ши(мь) родитєлємь нашимь (б. м. н., 1400 Созі. І, 

26); Азь рабь бжїи... имєнємь стєфаиь по прозвищоу 

винць коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за свол дшл... и ро(д)тєль 
мои(х) ан(д)рєа и марїл (б. м. н., 1401 ЗКЄ); а сєстрєнєц 
мой кн(А)зь Богдан маєт... п(а)на Олизарову душу и мою 
душу поминати и родитєлєй нашихь (Ровно, 1488 А5 І, 

242); пакь оу то(м) оучинили єсми вь за дшїє стопочивши(х) 
прє(д)ко(в) д'Ьдо(в) и родитєлєи наши(х) (Ясси, 1500 Созі. 5. 
230). 

3. (лише в множині) предки (3): Я Семень сколковь по 
повел*нїю господи на цтя моего уписаль есми вь домь 
Пречистой Богоматери Печерскому монастиру родители 
наши Іоана Ірину веодосїю Василїя Іоана Артемій (Київ, 

1398 ДГПМ); А то дали єсмо оу до(м) стЬи тр(о)ци на пА- 

ма(т) (так.— Прим, вид.) родитєлє(м) ншимь сь тцо(м) 
(!) праоцє(м) А на(м) на здоро(в)є (Київ, 1459 Р 174); Коли 
ж всего прирожєня постат своєго пєрєдкоу вид* иа бьіван- 
на наслАдовати, про тож и мьі ... от родитєлєв наших обм- 
чаєв цнотами ошлАхтєньїх и похвал них отстоуповати не 
имаємо (Сучава, 1462 ВИ II, 283). 

4. родич (2): А хто сію грамоту мою порушить родителей 
моихь кто или пакь иншій хто, тому судить Богь (Київ, 
1398 ДГПМ); Сє аз... Ио Стєфан воєвод... знаменито чи¬ 
ним... ож... Нєгша, дочка Жоуржі и сь єи дЬтми... продали 
свою... отниноу... от оурика и ис привилїє родитєлєм их 
Жоуржї и Жоула и Йвана (Сучава, 1491 Ви І, 453). 

5. (шанобливий епітет духовної або світської особи) 
батько, отець (11): ми илїа воє(вода) господа(р) (зємл)и 
Молдавской, (ч)инимь знаменито... ажє слюбили єсми... 
нашємоу родитєлю, кнАзоу (!) вєликомоу, жигмонтоу, ємоу 
прїятєлємь бити и подли єго стояти (Сучава, 1435 Созі. 
II, 691); Сє азь... Стєфа(н) воєвода... знаменито чиии(м) 

... ожє... дали и потврьдили єсми стои нашєи єпискоупїи 
о(т) падьвцє(х).,. идєжє є(ст) єпискоупь молє(б)ни(м) (!) 

и родитє(л) на(ш) ку(р) іоаникїє... Н црко(в) (Сучава, 
1490 БС 146—147). 
ФОРМИ: наз. одн. родитєль, родитєль, родитєл, родитє(л) 

(1435 Созі. II, 691; 1435—1436 Созі. І, 494; 1437 Созі. І, 
541; 1439 Созі. II, 46; 1448 Созі. II, 353; 1453 503; 
1464 ВБ І, 83; 1465 ОЬ 176; 1490 ОС 146 і т. їй.); Род. одн. 
родїтєл*, родитєл*, ро(дї)тєл/й, родители 24 (1435—1436 
Соз/. І, 494; 1438 О/Я«А» 472; 1439 Созі. II, 52; 1441 БІД«А» 
477; 1443 Сові. II, 128; 1447 Созі. II, 281; 1445 Созі. II, 771; 
1466 ВБ І, 105; 1475 ВО І, 199; 1490 ВБ І, 419 і т. ін.); ро- 
дитєли 1 (1470 ВБ І, 147); дав. одн. родитєлю, родїтєлю 
12 (1435 Созі. І, 424; Созі. II, 691; 1436 БІД«А» 469; Созі. 
І, 467, 481, 484; 1442 Созі. II, 96; 1445 Созі. II, 226; 1448 
Созі. II, 299; 1465 ОТ- 176 і т. ін.);зам. род. одн. видЬвшє 
даніє родитєлю 1 (1435—1436 Созі. І, 494); ор. одн. родитє¬ 
лємь, родитєлєм (1470 ВБ І, 148; 1490 БС 146); місц. одн. 
при родители 2 (1437 БІР II, № 8): при родитєл* 1 (1435 

Созі. II, 695); наз. мн. родители 1 (1435—1436 Созі. І, 495); 
родитєлє 1 (1454 ПГПММ); род. мн. родителей, родитєлєи, 
родїтєлеи, ро(д)тєлєи, род(и)тєлеи, ро(дї)тєлєи, родитє- 
лє(и) 48 (1398 ДГПМ; 1438 БВАс 27; 1443 Созі. II, 185; 
1449 Созі. II, 377; 1459 ВБ І, 34; 1470 БІДьА» 522; 1486 
БС 143; 1488 ВБ І, 348; 1492 ВБ І, 510; 1500 Созі. 5. 230 
і т. ін.); родитєль, родитєль, ро(д)тєль, ро(д)итєль 5 (1401 
ЗКЄ; 1434 БІД«А» 464; 1439 Созі. II, 39; 1470 ВБ І, 150; 
1473 ШКН 164); родитєлии, родителїи, родїтєлїи 4 (1449 
Созі. II, 377; Созі. II, 392; 1467 ВБ І, 120; 1473 ШКН); 
родитє(л) 4 (1443 ДГСПМН; 1446 БІД«А» 485; 1454 
Со5*. II, 513; 1456 ГПХМ); родитєлїє 4 (1446 Созі. II, 271; 
1479 БС 140; 1481 ВБ І, 256; 1490 БС 146); родитєлєв 1 
(1462 ВБ II, 283); родитєл* 1 (1454 Созі. II, 508); роди- 
ти(л) 1 (1451 Созі. II, 401); ! родитеи(л) 1 (1453 БІР«А» 
503); дав. мн. родитєлємь, родитєлємь, родитєлєм, родитє- 
лє(м) (1400 БІ Д«А» 433; Созі. І, 36; 1415 Со5*. І, 116; 1427 

450; 1453 Сох/. II, 461; 1459 Р 174; 1466 ВБ І, 96; 
1470 АЗ І, 67; 1472 ВБ І, 170; 1491 ВБ І, 451 і т. ін.); 
знах. мн. родители (1398 ДГПМ). 

*РОДИТИ 0*6 див. *РОДИТИ СА, 
* РОДИТИ СА діесл. док. (2) (дати урожай) зародити, 

уродитися: и тоє вино имаєми (дати роди(т)с*) или не ро¬ 
ди^) с* (Сучава, 1451 Созі. II, 401); а иноє люди новиє 
а и тиє дають коли сА мєдь родить (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
92). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. са... родить І (бл. 1471 ЛКЗ 

92); роди(т) с* 1 (1451 Сох/. II, 401). 
! РОДИТЬ (ДАРИТЬ) (1): Пла(ч)лївии жалоби прє(д) 

на(с) прїшли ка(к) слоужєбнїци по земли єздА(т) оубогия 
кмєти алюба (!) села дховнмхь алюбо оубогн(х) зємлАни 
оутїскають... а онї боятсА того нєкотьш (!) ро(ди)ть (!) 
алюбо пє(нє)зи даю(т) о(т)коупаю(т)сА того нагованья 
(!) (XV ст. ВС 14 зв.— 15). 
Див. *ДАРИТИ. 
* РОДЇТЄЛ Ь див. РОДИТЄЛЬ. 
РОДМИНЦЄ ч., невідм. (1) (особова назва): о(т) м*сти- 

човь короткий павєль григорь... русь никєль родминце 
русь гайко пєтько бруновичь (Львів, 1368 Я 16). 
РОДНЬІИ прикм. (3) (кровно споріднений) рідний: А 

при тих моих умовених речах... били панове люде добриє: 
пан Семашько... а братанич мой роднин пана Богдаиовь 
син Немьра (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/111,3); а нена- 
добє в тоє нмєиє иикому вегуповатн сА, ни брату моєму 
родному, ни дочцє моєєй (!) (Ровно, 1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. родиьіи (1472 АрхЮЗР 8/Ш, 3); 

дав. одн. ч. родному (1488 Л5 І, 242); наз. одн. ж. ро(дна)я 
(XV ст. ВС 32 зв.). 
Див. ще *РОДОВИТЬІИ 2, РОЖЄНЬІЙ, *РОЖОНЬІИ. 
*РОДОВИТЬІИ прикм. (2) (стп. госіо^ііу) (знатного 

роду) родовитий (1): А такь ми хот*чн его вь здЬ(шнемь) 
панств* нашомь при двор* нашомь заховати, оного прий- 
муемо и прияли єсмо, яко человЬка зацного, родовитого, 
н рицерского (Луцьк, 1438 Р 140). 

2. (кровно споріднений) рідний (1): Дали Єсмь на имА 
Шандрови и брати и єго радєвитєн (!) двори що в тоу сторо- 
ноу р*ки СоукилА о(т) стриА, кдє доброславєць сид*ль 
(б. м. н., 1473 ЗНТШУ, 3). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. родовитого (1438 Р 140); дав. одн. 

ж. ! радєвитєи (1473 ЗНТШ V, 3). 
Див. ще РОДНЬІИ, РОЖЄНЬІЙ, *РОЖОНЬІИ. 
РОДУНИЧ ч. (1) (особова назва): а писаль родунич 

(..ь — Прим, вид.) Аковь (6. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. родунич (1385 Р 28). 
РОДЬ, РОД ч. (483) 1. (приналежність за походженням 

до якоїсь соціальної групи або народності) рід, походжен¬ 
ня (5): ми велики князь Швидрикгяль... чинимь знамени¬ 
то... ижь видЬвь и знаменавь службу намь в*рную... пана 
Богуша Оверкича Тимоха, которьій будучи зь земли 
Сиверско* оть Новагородка, роду зацного, великого... 
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хотічи тимь болій рьіцерства своего доказовати, до земли 
и панства нашого... вьгіхаль... А такь мьі... оного при¬ 
йму емо (Луцьк, 1438 Р 140); Хто мєнить шлАхтичомь, а 
нє з родоу шлАхотного (XV ст. ВС 6 зв.); и докончана 
бьі(ст) міщанино(м) краковьскьімь швайполтомь, фіоль 
из німець нємєцкого родоу (Краків, 1491 КЕ). 

2. рідня, родина (9): и також имаєть стати наїїгь мильїи 
приатєль сь оусимь своимь родомь и братиами за нась 
оу нашего милого пана (Сучава, 1449 Сові. II, 746); а мні 
хвє(д)цє па(ш)ко(в)ои дохновича напроти(в)коу то(г) ни- 
чо(г) не мови(ти) ани ДІТЄ(м) ,мои(м) и ни бли(ж)ни(м) 
мои(м) з .родоу моє(г) (Луцьк, 1490 ЗХП 136); А намь ся вже 
не надобі уступати вь тое, ани ближнимь зь роду нашого, 
ани ипшимь надлідкомь нашимь (Вільна, 1499 АСД VI,3). 

3. (ті, які походять від спільного предка) рід, плем’я 
(469): тоє вьсє што бьі ємоу оурикь сь вьсімь доходомь 
Ємоу й іД’ьтєм'ь єго... и пращрурітомь єго и вьсємоу родоу 
его наиближнїи нєпороушєно никодижє на вікь (Сучава, 
1426 І, }78); А, по нашємь животА, кто боудєт госпо- 
дарь нашєи земли, от дітей наших или от нашего рода, 
или пак боуд кого богь избєреть господарем бьгги нашєи 
земли молдавскои... тот бьі им нє пороушил нашего даа- 
нїА (Ясси, 1500 БО II, 175—176). 
ФОРМИ: наз. одн. родь, род, ро(д) (1442 Собі. II, 88; 

1443 Сові..11, 129, 132; 1460 ВО І, 41; 1472 ОІД«А» 528; 
1487 ВИ І, 310, 312); род. одн. роду, родоу, ро(ду) 135 
(1422 ОІЯ II, їі£. 35; 1438 Р 140; .1442 Сові. II, 101; 1453 
Сові. II, 454; 1467 ВО І, 119; 1473 ВО І, 182; 1480 ВО І, 
245; 1488 ВИ І, 325; 1495 ВО II, 46; 1500 Сові. 5. 231 і 
т. ін.); рода 28 (1432 ДГВІН; 1437 Сові. І, 530; 1458 МІН. 
Оос. 123; 1467 ВО І, 121; 1479 ВО І, 229; 1483 ВО І, 270; 
1495 ВО II, 80; 1497 ВО II, 107; 1500 ЗО 7 і т. ін.); род, 
ро(д) 4 (1460 Сові. 8. 41; 1461 ВО І, 45; 1467 ВО І, 121; 
1490 ОС 149); зам. дав. всєму ро(д)а 1 (1439 Сові. II, 52); 
дав. одн. роду, родоу 285 (1322 АрхЮЗР 1/ХІ, 3; 1409 
Сові. І, 65; 1424 Сові. II, 956; 1432 Сові. І, 330; 1440 ОВАс 
32; 1451 Сові. II, 403; 1466 ВО І, 113; 1472 ВО І, 172; 1484 
ВО І, 286; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); ! роудоу, ! руду 2 
(1415 Сові. І, 116; 1495 ВО II, 41); родови 1 (1418 Сові. І, 
127); знах. одн. род. родь (1438 Р 140; 1460 ВО І, 41; 1461 
ВО І, 45; 1472 ОІДнАь 528; 1474 РГС)\ ор. одн. родомь, 
родомь, родо(м) 4 (1418 Сові. І, 127; 1449 *6?05^. II, 746; 1458 
ПГСММЦ'у 1489 ВО І, 376); зам. дав. ємоу... и вьсє(м) 
родо(м) 2 (1434 Сові. І, 391; 1459 Со5^. 5. 22). 

! РОЕЗДЕЛИЛИ (РОЗДЄЛИЛИ) див. РОЗДЄЛЇТЇ. 
* РОЖ АЙ ч. (1) (ста. госіга]) рід: коли жь межи рожаємь 

людьскимь йичого не єсть, пилнишєє, нижьли памяти гготрє- 
бизна єсть... про тожь мьі иляшь воєвода... знаменито 
чинимо оурАдомь того листа... како... за щкодьі..-. землю 
шєпиньскоую... даваємьі (Львів/ 1436 Сові. II, 706). 
ФОРМИ: ор. одн. рожаємь (1436 Сові. II, 706). 
Див. ще * ВОРОЖАЯ. 
РОЖДЄСТВО с. (74) різдво, народження (4): ми влоди- 

славь коро(л) полски... знає(м)ь чини(м)... ажє остав- 

лАєм(ь)... попа м(ихаил)а... при цєр(с)кви (!) свто(г) 

рожс(с)тва (!) бци (Медика, 1415 Р 86—87); аз господство 

ми... <вь) том благопроизволих... яко да оутвєрдим... 
наши свАтии монастири от Тазлова, идєжє єст храм 
оожл^єїство... владичице нашій богоОодицє (Сучава. 1491 
ВО 1/ 472—473); 
О р ождєство богородици (2), р о ж є с т - 

во матки божии (1) (назва церковного свята, 
також календарна дата) різдво богородиці: и на(т) пє- 
чАть нашю завісили єсмьі оу крємАньцю во вторникь на- 

кануні (І) ржства стьіА бцА (Кременець, 1434 Р 131); 

пи(с) оу сочаві в лі(т) 8ЦМЗ, м(с)цА сє(п)т И дє(н) на ро- 
жєство матки божии (Сучава, 1439 Сові. II,713); роже- 

ство господ г.не(1), рожєство Исусово 
Христово (1), рожєство Исус Христа 
(1), рожєство Христово (35), христово 
рожєство (6) (початок нашої ери за християнським 
літочисленням) народження Христа: и на кріпость сєму 
наші печАти привісили єсмо к тому листу. ... подь лі(т)мь 

стго рож(с)тва г(с)ьнА а. т. ч. є. лі(т) (Сучава, 1395 Сові. 
II, 613); А(пи)сан... под лет р(о)ж(є)ства Исоусова 

Х(ри)с(то)ва=£а лет и Ц. М. 5. літо (Луцьк, 1446 А5 І, 43); 
пса(т в луцку... по(д) лєтьі рожєства х(с)ва (Луцьк, 1490 
Пам.); рожєство Христово (4) а) (назва церкви 
у Вільні) (2): Ино мьі... за его кь намь вірную службу, 
тое містце подле Рожєства Христова... потвержаемь 
(Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); б) (назва церковного свята, 
також календарна дата) різдво Христове (2): Мьі Алєк- 
сайдрь воєвода..', знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... 
кнАгини ри(м)гаилі... шє(с)тсо(т). золотьі(х) дукато(в)*;. 
на двоє розділивши, на днь стого ап(с)ла пєтра триста, а 
на ро(жд)стВо х(с)во друга А триста (б. м н., 1421 Сові. ї9 
141—142); йно єсми слюбили Заплати(т) пан(у) михаилу/,/ 

п(о) ,рож(с)тві х(с)ві за чотьіри неділя (Самбір, 1459— 
1460 ЗНТ1І1 СІЛІЇ, фотокоп.); божьє рожєство 
(3) див. БОЖЇИ; І с у с о во рожєство (1) див. 

‘ *ИСОУСОВТ>; рожєство и с у сг христово 
(10), исус христово рожєство (5) див. 
ИСУСЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. рсждєство, рожд(є)ство 

(1491 ВО І, 452, 464, 473); род. одн. Рожєства, рожєства, 
ржєства, рожє(с)тва, р(о)ж(є)ства 30 (1388 ЗЬ 679; 1403 
ДГМ\ 1408 АкЮЗР І, 6; 1421 Р 96; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 9; 
1446 І, 43; 1452 Р 16!; 1467 СП № 13; 1478 ЗРМ\ 1490 

Пам. і т. ін.); рожства, !рожс(с)тва, ржства, рж(с)тва, 
ро(ж)ства ЗО (1394 Р 54; 1395 Сові. II,"613; 1398 Р 58; 
1415 Р 87; 1419 Р 91; 1430 Р 116; 1433 Р 125; 1438, Р 139; 
1445 СРК\ 1451 Р 157 і т. ін.); розєства, гогезИідуа 3 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4; 1409 і3 75;,1418 Р 89); рождєства 2 (1403 
ДГШХ; 1443 Р 145); рож(д)ьства 1 (1433 Сові. II, 653); 
! Г02еп5ІїУа 1 (1433 ЗИТШ СХХУІ, 139); знах. одн. ро= 
жєство 1 (1439л2о5^. II, 713); ро(жд)ство 1 (1421 Сові. 1, 
142); місц. одн. по рожєстві 1 (1370 Р 18); по рож(с)тві 1 
(1459—1460 ЗИТШ СИП, фотокоп.). 
Див. ще *Р03ТВ0. 
*РОЖДЬСТВО див. РОЖДЄСТВО, 
і Р02ЕМ5Т\УА (к02ПЕ8Т\уА) див. РОЖДЄСТВО. 
РОЖЄНЬІЙ прикм. (8) (стп. го<І2опу) (кровно спорідне¬ 

ний) рідний: мьі пєтрь воєвода... вьізнаваюмь... оужє (!) 
тотьі златйи пинізи, котори єсмьі бьіли дали на жолдь 
оурожєномоу паноу бартьшовьі з боучача... брать рожє- 
ньи пана бартоша намь вєрноуль (Кам’янець,. 1.458 Сові. 
II, 8І4—815); А при том бьіл... брат мой рожєньїй пан 
Фєдко Чаплич (Острог, 1466 АЗ І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. рожєньїй, рожєиьи (1458 Сові. II, 

815; 1466 А5 І, 61); наз. одн. ж. рожєная (XV ст. ВС 35 зв., 
36); род. одн. ж. рожєиоє (XV ст. СЯ 9, 41); місц. одн. ж. 
о рожєной 1 (XV ст. ВС 36); ! рожой 1 (XV ст. ВС 8 зв.). 

Див. ще РОДНЬІИ, *РОДОВИТЬ1И 2, *РОЖОНЬІИ. 
* РОЖЄСТВО див. РОЖДЄСТВО. 
*РОЖЛОЖИТИ дієсл. док. (1) (шо) визначити: мьі 

иляшь воєвода... знаменито чинимо... како... рожложивь- 
шьі щкодьі... пану владисла(в)... оучинєньїі... за щкодьі... 
землю шєпиньскоую... даваємьі (Львів, 1436 Со5^. II, 706). 
ФОРМИ: діеприсл. перед, рожложивьшьі (1436 Сові. 

II, 706). 
*РОЖОНЬІИ прикм. (2) (стп. госігопу) (кровно спорід¬ 

нений) рідний: а пото(м) бори(с) рєкь а на(д) то міль єсми 
єднаньє з глібо(м) остабьевичо(м) которьі(и) маєть за со¬ 
бою рожоную дочку васи(л)єву (Вільна, 1495 ВМБС). 
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ФОРМИ: знах. одн. ж. рожоиую (1495 ВМБС); наз. де. і 
ч. рожоная (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193). 
Див. ще РОДНЬІИ, *Р0Д0ВИТЬІИ 2, РОЖЄНЬІЙ. 
! РОЖССТВА див. РОЖДЄСТВО. 
*РОЖСТВО див. РОЖДЄСТВО. 
*РОЖЬІСЧА мн. (1) (назва села у Волинській землі) Ро- 

жище: по полови не зг Любчемг грань, куди речгка идетг... 
за Ретовгкою кг Рожьісчомг (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2). 
ФОРМИ: дав. Рожмсчомь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
Див. ще *РОЖЬ1СЧЕ. 
*РОЖЬІСЧЕ с. (1) (назва села у Волинській землі) Ро- 

.жище: я Любартг Кгедеминовичг... запйсалг есми’и далг 
село своє Рожьісче святому Иоанну Богослову на веки 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1). 

' ФОРМИ: знах. одн. Рожнсче (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1). 
Див. ще *РОЖЬїСЧА. 
*РОЖЬ Ж. (4) жито: КнАзю Андрєю, БрАславскомоу 

намєстникоу сто бочокг ржи з дворовг (Краків/ 1489 АЗ 
ПІ, 21—22); жита полгчєтвє(р)ти Стиргтьі а о у стиргтє 
по двестє копг ржи (б. м. н., XV ст. ИК)\ а на Глушьїцьі 
сь тьіхг селецг кг двору нашому меру ржьі сеють а меру 
овса (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. ржи, рьжи 3 (1489 А5 III, 22; XV ст. 

ИК\ 2-а пол. XV ст. С0)\ ржн 1 (1499 РИБ 776). 
РОЗБИВАТЬ дієсл. недок. (1) чинити розбої: Соуть нє- 

которьі(и) што(ж) имаю(т) имєнья на (до)лгьіи ча(с) по- 

жївана а оу коро(т)комоу часоу страви(т) зг стго имоуть 
. розбивать (XV ст. ВС 24 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. имоуть розбивать (XV ст. ВС 

24 зв.). 
*Р03Б0И ч. (2) напад з метою пограбування, грабіж, 

. розбій: и(н)и никто да не смієтг... глобоу ис ни(х) брати 

ни за дшєгоубство ни за слщд) ни за розбои (Сучава, 1467 
МіН. О ос. 125); а што єстє намг говорьіли о дєла по грани чг- 
нии, абьіхмо -прьїказали. нашьім намєстгникомг, што ся 

■ доТьічєть татьбьі и розгбоєвг, ажг бьі лихихг людей за то 
карали (б. м. н., 1496 ВИ II, 405). 
ФОРМИ: знах. одн. розбои (1467 МіН. Бос. 125); род. мн. 

розьбоєвь (1496 Ви II, 405). 
Див. ще *РАЗБОИ. 
Р02В0ЛЖК ч. (1) грабіжник, розбійник: Сосгіешо 

■ (і) їезіііЬу іак гаізіо шуіпік згіо ЬгаІ па пісп, а і Ьу ]ако 
гогЬо]Пік кагап Ьуі (Луцьк, 1388 2РБ Т05). 
ФОРМИ: наз. одн. гогЬоіпік (1388 2РБ 105). 
Див. ще *РАЗБОИНЇКТ>. 
* РОЗВОДЬ ч. (1) розрізнення, різниця: Розво(д) єсть 

межи лю(д)ми ка(к) моужєвє є(ст) глава а жони и(м) под- 
(д)аньі а дроу(г)и оудовьі волньї (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: наз. одн. розво(д) (XV ст. ВС 33). 
* РОЗГНІВАТИ дієсл. док. (1) (кого) розгнівати: вло(д)- 

славг... кроль полскии... знаменито чинимьі... ижь 
н'Ькгдьі прєможньш панг алєксандрг воєвода... бьілг на- 
противу иамг и на(с) розгнівалг (Ланчиця, 1433 Р 120— 
І2І). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. розгнівалг (1433 Р 121). 

> ■ *Р03ДАТИ дієсл. док. (5) (що на що) (витратити) роз¬ 
дати: То все роздал на господаргскии листи, кому его ми- 
лость давалг (б. м. н., 1494—1495 АЛРГ 59—60); Толкожг 

,и квитацьш положили, на которьіи ж роздали, кому его 
милость подавал пенезей вг них з мьіта (Вільна, 1497 АЛРГ 
79). 

. ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. роздал (1494—1495 АЛРГ 
, 59); 3 ос. мн. роздали (1495 АЛМ 128; 1497 АЛРГ 79); 
префик. пас. дієприкм. роздано (1497—1498 АЛРГ 79). 

♦РОЗДЄЛЄНЇЄ с. (2) поділ, розподіл: ино ми видавше 
их доброи воли и роздєлєнїє, що они соби промєжи собою 
роздєлили... и от нас єсми дали и потвргдили слоузі на- 
шємоу щєфоулоу... село, на имі шєрбановцїи (Сучава, 

1492 Сові. 3. 161); (ино мьі) видавше и(х) доброи воли и 
ро(з)дєлєнїє, що они сі промєжи собою пото(к)мили и роз¬ 
ділили свои правій о(т)нинн, а мьі, тако(ж) дере, и о(т) 
на(с), єсми дали и потвргдили мгрини тоти вишєписанїи 
села (Сучава, 1493 Сові. В. 45). 
ФОРМИ: знах. одн. роздєлєнїє, ро(з)дєлєиїє (1492 

Сові. 5. 161; 1493 Сові. В. 45). 
Див. ще *РАЗДГ£ЛЬ, * РОЗДІ Л Ь. 
Пар. РОЗДЄЛЇТЇ 2. 
♦РОЗДЄЛИТИ див. РОЗДЄЛЇТЇ. 
РОЗДЄЛЇТЇ дієсл. док. (15) 1. (що) (поділити на части¬ 

ни) розділити, поділити (1): ми бо Аре... знаємо чини(м)... 

и(ж) єсмьі дали... кнАгини ри(м)гаилі... шє(с)тсо(т) золо- 
ти(х) дукато(в)... на двоє розділивши, на днь стого ап(с)ла 
пєтра триста, а на ро(жд)ство х(с)во другаА триста (б. м. н., 
1421 Сові. І, 142). 

2. (що) (розподілити що між ким) розділити (9): Ино 
ті гали сі що сі ті гали, а по том сі потокмили и роздєлили 

.своє правоє отнини (Сучава, 1480 ВВ І, 241); имінє... да- 
ємг... так широко и долго (в орт. долко.— Прим, вид.) 
и кругло якг тоє имінє вище писаноє в своих границах 
замірено єсть и розділено (Вільна, 1499 Л5 І, 118). 

3. (кого) (поділити спадщину між ким) поділити (5): а 
то есьмо ихг розгделили вечгно и непорушно (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 193); о сєстрахг што во оччині роздєлєни 
соу(т) (XV ст. ВС 22). 
ФОРМИ: інф. роздєлїтї (XV ст. ВС 12); перф. З ос. одн. 

ч. роздилил (1495 ВВ II, 80); 1 ос. мн. есьмо... розгделили 
1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193); ! роезделили 1 (XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 193); 3 ос. мн. роздєлили 4 (1480 ВВ І, 241; 

. 1492 Сові. 3. 161; 1493 Сові. В. 45; 1495 ПГВСР)\ розді¬ 
лили 1 (Ї493 Сові. В. 45); пперф. З ос. мн. били розділили 
(1495 ПГВСР)\ баж.-ум. сп. 1 ос. мн. бихгмо... роздєлили 
(XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); дієприсл. перед, розділивши 
(1421 Сові. І, 142); теп. пас. З ос. мн. с. роздєлєни соу(т) 
(XV ст. ВС 22); майб. пас. З ос. мн. ! бддє(т)... роздєлєни 
(XV ст. ВС 22 зв.); предик. пас. дієприкм. єсть... розділено 
(1499 А$ І, 118). 
Див. ще ♦Д'БЛИТИ, ^ЛИТИ СА, ПОДЄЛИТИ СА, 

ПОДІЛИТИ, РАЗДЄЛЇТЬ, *Р03ДИЛАТИ СА, ♦РОЗ¬ 
ДІЛИТИ СА, *ОУДЕЛИТИ. 

*РОЗДИЛИТИ див. РОЗДЄЛЇТЇ. 
♦РОЗДИЛАТИ СА дієсл. нерок. (1) (з ким) відокремлюва¬ 

тися, відособлюватися (від кого): и мьі панове и поспольст- 
во оусєї землі волошь(с)кої и с нашими дітьми нінишни- 
ми и потомг будучими нє роздилАючисА ис н'ашимг госпо- 
дарємг и слюбуємг нашєю правдою... влодиславови, кро- 
леви польскому... вірно служити (Сучава, 1393 Сові. II, 
607). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. роздил^ючисл (1393 Сові 

II, 607). 
Див. ще РАЗДЄЛЇТЬ 2, РОЗДЄЛЇТЇ З, ♦РОЗДІЛИ¬ 

ТИ СА. 
♦РОЗДІЛИТИ див. РОЗДЄЛЇТЇ. 
♦РОЗДІЛИТИ СА дієсл. док. (1) (із ким) відокремитися, 

відособитися (від кого): и ми слюбуємг... кролєви польско¬ 
му... вірно служити а николи сА розділити на віки 
(Сучава, 1393 Сові. II, 607—608). 
ФОРМИ: інф. с& розділити (1393 Сові. II, 607). 
Див. ще РАЗДЄЛЇТЬ 2, РОЗДЄЛЇТЇ 3, * РОЗДЙЛАТИ СА. 
♦РОЗДІїЛЬ ч. (3) поділ, розподіл (2): а боуді(т) ли имє- 

нїє малоє а дєвокг много тогдьі имеєть розді(л) во очині 
кажнои дівцє ді(л)ница (XV ст, ВС 35 зв.); 
оу розділі (1) відокремлено, відособлено: мьі 

оуставлАємь коли (ж) оу томг розділі три годьі... живоуть, 
а на жа(д)ньіи соу(д) себе нє позивають тогди... жа(д)- 
на(г) соуда мєжю собою нє мають (XV ст. ВС 32 зв.)1 
ФОРМИ: знах. одн. розді(л), ро(з)ді(л) (XV ст. ВС 35 

зв.; СЯ 41); місц. одн. оу розділі (XV ст. ВСЗ2 зв.). 
Див. ще *РАЗД$ЛЬ, * РОЗДЄЛЄНЇЄ. 
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* РОЗЕЖЧАТИ дієсл. недок. (1) (що кому) об’їжджаючи 
якусь територію, визначати її границю: Я, Василей Хреб- 
товичг, намесникь володимерский... розежчаль есми 
землю пану Янгчинскому от господаря нашого великого 
князя людми з Мокрьічани (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 118—119). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. розежчаль есми (1498 

АрхЮЗР 8/1V, 118). 
Див. ще *ВЬІГЙЗДИТИ, *ЗА'ЙХАТИ, ОБЬИХАТИ, *ОБЬ- 

'БЗДИТИ, ОТЄХАТИ, РОЗЬ'БХАТИ, ’ЧЇУ'ЬХАТИ. 
*РОЗЄЗДЬ див. *РОЗЬ*ЬЗДЬ. 
*РОЗЄЗДЬЦА ч. (1) суддя, що вирішував поземельні 

спори: дай мне г(о)с(по)д(а)рю розєздьци... и кнАз 
великий послал нас (Ступно, 1444 А5 І, 42). 
ФОРМИ: знах. мн. розєздьци (1444 АЗ І, 42). 
*Р03€СТВ0 див. РОЖДЄСТВО. 
* К02Е$ТН\У0 див. РОЖДЄСТВО. 
*Р03КА ПЄТРЬ ч. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві) : тЬмь мьі... дали єсми ємоу оу нашєи зємли мол- 
давскои осємьсєлг на имА роз(к)а пєтрь на кобилЬ (Су- 
чава, 1436 Сові. І, 488). 
ФОРМИ: наз. одн. роз(к)а пєтрь (1436 Сові. І, 488). 
*Р03ЛИЯНЬЄ с. (1) О розлиянье кров и (1) 

кровопролиття: тако яко коро(л) хрєстья(н)(с)кии коу 
покоєви а коу єднотЬ а справєдливость нашоу висвєтли(в)- 
ши о(т) ровности не хочє(м)сА вьіламавати вароуючисА 
розлиянья (к)рови хрєстьяньскои (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: род. одн. розлиянья (1447—1492 ЛКБВ). 
Пор. *Р03ЛЇВАТИ, *К02ІЛТІ. 
*Р03ЛЇВАТИ дієсл. недок. (1) О кровь роз- 

л ї в а т и див. КРОВЬ. 
ФОРМИ: теп. З. ос. мн. розлївають (XV ст. ВС 29 зв.). 
Див. ще *Р02ІЛТІ. 
*К02ІЛТІ дієсл. док. (1) О к г о № го 2 1 й і див. 

кровь. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. гогііі (1388 2РБ 104). 
Див. ще *Р03ЛЇВАТИ. 
*РОЗМАИТЬІИ прикм. (3) (стп. гогшаііу) різний, 

розмаїтий: а огь крамних рЬчєи, што соуть розмаити рЬ- 
чи... аби платили оу еєретЬ мито от гривни три гроши 
(Сучава, 1456 Сові. II, 788); Почєнши гдє єсгь головноє 
мито на складЬ оу СочавЬ... а от крамних рЬчєи, що соут 
розмаити рьчи... щоби платили оу Сєрєти мито (Сучава, 
1460 ВИ II, 273). 
ФОРМИ: род. одн. ж. ! разьмовитоє (XV ст. ВС 15 зв.); 

наз. мн. ж. розмаити 1 (1460 Ви II, 273); розмаитьі і (1456 
Сові. II, 788). 

* РОЗМИРИ ЦА ою* (1) заколот: а тако(ж) коли сЬ знаи- 
доу(т) о(т) наши(х) татарь межи манастирскими татари 
що боудє(т) сЬ оумишали оу сєси розмирици, а ми имаємь 
и(х) оузЬти опА(т) наза(д) (Сучава, 1435—1436 Сові. І, 
495). 
ФОРМИ: знах. мн. розмирици (1435—1436 Со5^. І, 495). 
Див. ще РАЗМИРЇЄ, *РАЗМИРИЦА. 
* РОЗМНОЖИТИ дієсл. док. (1) збільшити, збагатити: 

ми Олєксандрь... великий кн(А)зь литовский... чинимь 
знаменито... иж... ємоу им'Ьнє н(а)шє имєнємь ЗвАгол... 
дали єсмо... зо всими доходи... которьімь коли... розумом 
або мудростю ч<є;л(о}в(Ь)чєскою могут розмножєни 
бити (Вільна, 1499 Л5 І, 118). 
ФОРМИ: інф. пас. розмножєни бити (1499 АЗ І, 118). 
* РОЗМОВЛЯТИ дієсл. недок. (1) (о чім) розмовляти, 

говорити (про що): А далей Борись примовиль ку чети 
д"Ьду и отцу... и широко о томг передь нами межи собою 
розмовляли (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. розмовляли (1495 АЛМ 83). 
*Р03МЬІСЛИТИ дієсл. док. (1) (що) (подумати про що) 

обміркувати, розважити (що): О части(х) простлшка(х) 
борзость биває(т) добрая, але тая борзость о соудє(х) и 

в жалоба(х) имаєть бити разумно ро(з)патрєна и(ж) соу- 
дья имєє(т) вси жалобьі ро(з)мьіс(ли)ти (XV ст. ВС 17 зв.). 
ФОРМИ: інф. ро(з)мис(ли)ти (XV ст. ВС 17 зв.). 
Див. ще МЬІСЛИТИ 1, *ПОМЬІСЛИТИ, ^ПРОМЬІСЛИТИ, 

*РАЗМЬІСЛИТИ. 
*Р03МЬІСЛЬч. (1) (стп. гогшузі) роздум: Вьізнаваємь 

симг нашимь листомі) ... и(ж) с'Ь нашєи доброєи воли и 
розмьіслоу... дали есми ємоу... оу снятин'Ь оу горо(д) меш- 
канє (Снятин, 1454 Р 162—163). 
ФОРМИ: род. одн. розмислоу (1454 Р 162). 
Див. ще РОЗМЬІШЛЄНИЄ. 
РОЗМЬІШЛЄНИЄ с. (3) думання, роздумування (1): 

Розмьішлєние єсть имає(т) (!) вси(х) цио(т) (XV ст. ВС 
14 зв.); 

з добримь розмншлєнїємь (2) див. 
ДОБРЬІИ 6. 
ФОРМИ: наз. одн. розмишлєниє (XV ст. ВС 24 зв.); 

ор. одн. розмишлєниемь, розмишлєнїємь (1404 Р 70; 
XV ст. ВС 14 зв.). 
Див. ще *Р03МЬІСЛЬ. 
Пор. *Р03МЬІСЛИТИ. 
*Р03МЬІШЛЄНЇЄ див. РОЗМЬІШЛЄНИЄ. 
*РОЗНИЦА ж. (1) розбрат, незлагода: И тиж нЬкото- 

ри(х) панов аба которих подданних наших, с обох сторон 
их, дл'Ь розници или скази, аби тїи вьси вьішеписаннїи 
иаши єднаиїА и прїязни не имают бити зламани аиї пре* 
стоуплєни (Гирлов, 1499 ВИ II, 425). 
ФОРМИ: род. одн. розници (1499 ВИ II, 425). 
Р03Н0 присл. (2) 1. нарізно (1): прото(ж) коли(ж) 

бадє(т) братїя або сестри во очииє раздєлєни алюбо розно 
разлоучєни и пригодитсА(ж) нєкоторомл ис тоє братїи оу 
жалобі д,Ьди(ч)н'Ь возме(т) на сєбЬ соужєнїє конечне по- 
томь прїидє(т) бра(т) єго а хоче(т) тоую обновити мьг кла- 
демь ємоу мо(л)чанїе (XV ст. ВС 22 зв.). 

2. по-різному (1): иже из многи(х) соудовь одна жалоба 
биває(т) розно соужєна (XV ст. ВС 12 зв.). 

*Р03Н0ВЬ ч. (2) (назва села у Галицькій землі) Рож¬ 
нів: оуЬхана к нєму границА о(т) рознова чєрє(с) поле 
поперє(к) на устьє волово(г) (Снятин, 1424 Р 99). 
ФОРМИ: род. одн. рознова (1424 Р 99). 
РОЗНОШИНЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Розношинці: кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, 
а к тому села... Янковци... Розношинци (Луцьк, 1463 
А5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. Розношинци (1463 АЗ І, 54). 
*Р03НЬїИ прикм. (1) різний: Ачь по(д)лоупь часовь 

озни(х) обьіча(и) и учи(н)ки чл(в)чи измєни (XV ст. ВС 
зв ) 
ФОРМИ: род. мн. розни(х) (XV ст. ВС 9 зв.). 
Р030РВАТИ дієсл. док. (1) (що) (знищити) розірвати: 

а противоу радь кролювьства нашєго Братьскоую приязнь 
которои они зазрА(т) хотЬли бьі зроушити а розорвати 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: інф. розорвати (1447—1492 ЛКБВ). 
*РОЗПАТРИТИ дієсл. док. (1) (стп. гограіггус) (що) 

розглянути, розібрати: О части(х) прост^пка(х) борзость 
бьіває(т) добрая але таи борзость о соудє(х) и в жалоба(х) 

имаєть бьіти разоумно ро(з)патрєна (XV ст. ВС 17 зв.). 
ФОРМИ: інф. пас. бити... ро(з)патрєиа (XV ст, ВС 17 

зв.). 
*Р03ПАХАТИ дієсл. док. (1) (що) зорати, розорати: 

Што пергво сего жаловаль намг подскарбій наигь двор* 
ньій наместникг Утенгскїй... на земянг Дорогицькихь... 
абьі они земли его забрали вг томг его именьи... и пашни 
розпахали у границахг (Краків, 1489 РИБ 432—433). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. аби... розпахалн (1489 

РИБ 433). 
Див. ще ПАХАТИ, РОСПАХИВАТИ. 
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* Р02РИША ж, (І) борозна: у Іігапусіїї у теги зату 
іезто рготегу зеЬе роіогуїу у корсу газураіу росгопзгу 
осі іоіеу ^еіукоуі (ІогоЬу... у осііиі ргозіо... \у іиіи гогр- 
ІиЬи коіогиіш шукіазг га\*госІу1 рапа петігуп палпзпук 
(Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: знах. одн. гогрІиЬи (1500 ДПЖН). 
* РОЗРОБИТИ дієсл. док. (4) (що) (поле) обробити: Пани 

НацоваА повєдила, ижі то єщо пай мой розробил и пашал 
(Лукониця, 1478 45 III, 17). 
ФОРМИ: перф. З ос, одн. ч. розробил (1478 45 III, 17); 

З ос. одн. ж. розьробила (1478 45 III, 17); дієприкм. пас. 
мин. знах. одн. с. розроблено (1478 45 III, 17). 

*Р03СКАЗАТИ див. РОСКАЗАТЬ. 
*РОЗСКАЗАНЄ с, (1) наказ, розпорядження, веління: 

а што боудє(т) еі вол А которн(м) слоуга(м) ншимі и сво- 
и(м) ро(з)скажєть слоужити а они то по(д)лі ро(з)сказа(н)А 

к воли єі мл(с)ти вчинА(т) (б. м. н., 1495 ПЛПС), 
ФОРМИ: род. одн. ро(з)сказа(н)/а (1495 ПЛПС). 
Див. ще * КАЗАН ИЄ, КАЗНЬ2, ПРИКАЗАНИЄ 1, ПРИ- 

КАЗЬ. 
Пор. РОСКАЗАТЬ 3. 
*РОЗСТВО див. *РОЗТВО. 
*Р03С0УДИТИ СА дієсл. док. (5) (з ким) (стати перед 

судом) розсудитися: а кто пороушить їли при моемь жи- 

воті їли по мое(м) животі росудитсА со мною пріді бмг 
(б. м. н., 1386 Р 33); а хотя би єсть мілі иншіи вступати 
вь тне діла и той рушати иашь запись, тоті ся розсудить 
со мною на ономг страшномь суді (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); А хто Сєи на(ш) листь пороуши(т) и в наше прида¬ 
не имєт сА оустоупати то(т) сА с нами ро(з)соуди(т) 
прє(д) живонач А(л)ною тр(о)цєю (Київ, 1459 Р 174); а 
хто сєє слово моє порушит по моєм животи, тот сьА розсу- 
дит со мною перед богом (б. м. н., 1470 АЗ І, 67). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. ся розсудить, ея розьсуднть 2 

(1401 АкВАК III, 2; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28); росудит- 
са 1 (1386 Р 33); са ро(з)соуди(т) 1 (1459 Р 174); сьа розсу- 
дит 1 (1470 АЗ І, 67). 
Див. ще *РАЗС0УДИТИ СА, *РАЗСУДЬІТИ, РОЗСУ- 

ДЬІТЬІ. 
РОЗСУДЬІТЬІ дієсл. док. (і) (що) (винести рішення в 

спірній справі) розсудити: покладаль передь нами листі 
оть князя Василія Сангушковича... и дворань нашихь... 
што есмо имь первей сего велильї именя его Микулинскіе 
обьихати... и крьівду его, што менуеть одь земянь Брас- 
лавскихь и боярі Хмельньїцкихь розсудити (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: інф. розсудить* (1430 ГВКЛ 7). 
Див. ще *РАЗС0УДИТИ СА, *РАЗСУДЬІТИ, *Р03С0У- 

ДИТИ СА. 
*Р03ТВ0 с. (17) Орозтво христово а) (поча¬ 

ток нашої ери за християнським літочисленням) народжен¬ 
ня Христа (14): и на кріпость сєму нашему листу нашю 

пєчАть привісили есмо о у висли ци под літи розтва хва 

тисА(ч) їпггліта (Віслиця, 1393 Р 51); а да(н) оу чєрнАхо- 

ве... по(д) літи розтва хрстова ха Фа лі(т) и у лі(т) л є 
лі(т) аминь (Черняхів, 1435 Р 133); б) (назва церковного 
свята, також календарна дата) різдво Христове (3): будеть 
вєдомо оусємі... ажг Азі ланко слуга королєвь та(к) єсмь 
оумолвиль и договориль со кнАзємі скиригаиломь и срокь 
есмь оучиниль на розтво х(с)во (б. м. н., 1387 СП № 12); 
оув озера оу крудь* межи городна и мерє(ч) по розтві 
х(с)ві оу пАтокь (б. озера Круди, 1400 Р 62), 

ФОРМИ: род. одн. розтва, розтва 8 (1393 Р51; 1399 Р 
59; 1402 Сові. II, 623; 1404 Р 70; 1407 Сові. II, 629; 1424 
Р 100, 102; 1435 Р 133); роз(с)тва, розт»(с)тва, ро(з)ства 
4 (1395 Сові. II, 610; 1400 Сові. II, 618, 619; 1407 Р 72); 

роства, р(с)тва 2 (1402 Сові. II, 621; 1404 Р 68); знах. одн. 
розтво (1387 СП № 12); місц. одн. по розтвє 1 (1387 СП 
№ 12); по розтві 1 (1400 Р 62). 
Див. ще РОЖДЄСТВО. 
Р030УМЄТИ див. РОЗУМІТИ. 
*Р030УМЬ ч. (25) 1. (здатність думати, розуміти) 

розум (3): а тне земли про даль есми со всі ми ужитки... 
которме нинічи суть или напотомь могуть бьгги людскимь 
розумемг (!) вьімьісленьї (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); 
Колиж всего прироженя постат своєго пєредкоу виді на 
биванна наслАдовати, про тож и мн, иж инша звірАта 
розоумом и смислом проходимо от родитєлєв наших обьі- 
чаєв... отстоуповати не имаемо (Сучава, 1462 ВИ II, 283); 
мьі... емоу имінє н(а)шє... даємь и записуемг... зо всими 
доходи... которьін,.. нинє сут и потомь которимколве (в 
ориг. которим кольє.— Прим, вид.) розумом або мудростю 
ч(є)л(о)в(і)чєскою могут розмножєни бьіти (Вільна, 
1499 .45 І, 117—118). 

2. розуміння (3): Міли есмо о(т) вась листи мистра кри- 
жєвницкого... Которими(ж) иапре(д) оузновлАєть и 
оуспомииаеть свои пєрвіишии листи. Викладаючи они 
ні в котори(х) члоицє(х) ини(м) обичає(м) и розоумо(м) 
нижлисА они сами в собі маю(т) (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ)\ ми кторьш(ж) всА живьіА річи розоумо(м) 
превишає(м) ні имаемг шлАхєтни(м) обичаємь наши(х) 
прє(д)ко(в) противити сА (Хотин, 1448 Со5^. її, 733). 

3. свідомість (2): ми иляшь воєвода... знаменито чинимо... 
како пилни оу розюми и оу сердьци своімь, рожложивь- 
шьі шкоди... пану владисла(в)... пєрєжь огєнь... оучи- 
нєниі... за щкоди... землю шєпиньскоую... даваєми 
(Львів, 1436 Сові. II, 706); и на то ст(о)аати (!) оуси(м) 
розумо(м) и оусими своимн річи (и) оумисло(м) (Сучава, 
1457 Сові. II, 809); 
О о у (в) добром розоумі (4) див. ДОБРЬІИ; 

имати ]м_ати, яти) лєта розоумоу (5) 
див. ИМАТИ2; имєти літа розоумоу (І) 
див. ИМ'ВТИ; с полним розумом (1), о у 
полном розоумі (1) див. ПОЛНЬ 3; п р ї и т и 
літь до розоумоу (1), п р ї и т и в Р о з - 
оумь (1), прїити розЖмоу (1) див. ПРІИТИ; 
за цєлого розоумоу (1), целимг ро¬ 
зум о м ь (1) див. *Ц'ЬЛЬІИ. 
ФОРМИ: род. одн. розоумоу, розлмоу, ро(зоу)м(оу) 8 

(1470 45 І, 67; XV ст. ВС 8, 26 зв., 33, 35); розоума 1 
(XV ст. ВС 10); знах. одн. розоумь (XV ст. ВС 26 зв.); 
ор. одн. розумомь, розоумо(м), розоумом, розумо(м) 7 
(1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1; 1447—1492 ЛКБВ; 1448 Сові. II, 
733; 1457 Сові. II, 809; 1462 ВИ II, 283; 1470 45 І, 65; 1499 
45 І, 118); їрозумемь 1 (1451 АкЮЗР II, 106); місц. одн. 
у розоумі, розумі 4 (1467 45 І, 63; 1469 45 І, 64; 1487 45 
І, 239; 1489 45 І, 89); оу розюми 1 (1436 Сові. II, 706). 
Див. ще РАЗОУМЬ, *Р030УМ'£НЬЄ. 
*РОЗОУМІїНЬЄ с. (1) розуміння: можете... на тии 

то посліднии мистрови (листи) такг о(т)писать подлоугь 
словь того то нємєцкого спискоу котории... тіжь есмо 
ва(м) роуски(м) язико(м) прєложили длА ліпшєго 
розоумінья (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: род. одн. розоумінья (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще. *РОЗОУДГЬ2. 
Пор. РОЗУМІТИ. 
РОЗУМІТИ, Р030УМЄТИ дієсл. недок. і док. (11) 

1. недок. (що) (усвідомлювати собі смисл чого) розуміти 
(4): Я кн(А)г(и)ни СємєноваА кн(А)г{и)ни НастасьА ... 
чинимь знаменито сим н(а)шим листом каждому 
доброму кому его потреб но сльїшати и чтучи розуміти 
(Степань, 1489 45 І, 89); Прото г(с)дрь наші Стєфань 

воєвода и тоє тєпєрь о(т) вашої мл(с)ти жадаєть... бо вша 

мл (с)ть можете тому сами добре розоумети аже о (т) 
оуси(х) стороні поганіство... иа хрести я ніство... такі 
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ся оукрєпляють (Вільна, 1493 ПОСВВ 152); и тоть, наші, 
посоль огь толе ся вєрьнуль и до нась прнєхаль, и ваша 
мил ость какь же розоумєєтє сь того посольства ничого 
не стало вамь (б. м. н., 1499 ВИ II, 447). 

2. док. (чому) (оцінити належним чином) зрозуміти 
(що) (1): И мьі тому всєму гораздь розоумєли єсмо (б. м. н., 
1498 ВО II, 409). 

3. недок. вважати за доцільне (6): Водень то онь прода¬ 
ти, отдати... и ліпшому обернути, какь самь найліпіи ро¬ 
зуміючи (Люблін, 1410 ЛкВАК XI, 5); Волєн кн(А)зь 
Михайло на тьіх селищах люди садити... и к... лєпшому 
оужиточному обернути, как сам налєпєй розоумеючи 
(Кременець, 1497 А5 І, 112); Водень онь то... кь своєму 
ліпшому ц вжиточному обернути, какь самь наліпій 
розуміючи (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 59). 
ФОРМИ: інф. розуміти 1,(1489 А5 І, 89); розоумети 1 

(1493 ПОСВВ 152); теп. 1 ос. мн. розоумеемь (1498 
ВО її, 413); 2 ос. мн. розоумєєтє (1499 ВО II, 447); перф* 
1 ос. мн. розоумєли єсмо (1498 ВО II, 409); дієприсл. 
одноч. розуміючи, розоуміючи 4 (1410 АкВАК XI, 
5; 1491 .45 І, 97;. 2499 ГОКІР; 1500 АЛМ вип. 2,59); 
розоумеючи Л (1497 45 І, 112); розумеючн 1 (1499 РИБ 
777). , 
РОЗХОДЬ, РОСХОДЬ ч. (6) витрата, розхід: Розходь 

тьімь карайманомь двесте караймановь (б. м. н., 1494— 
1495 АЛРГ 60); А росходь на .квитацеяхь положили его 
милости на личбе 100. коп и 60 коп и три гроши (Вільна, 
1497 АЛРГ 79); А росходу шесть соть копь и шестьдесАть 
копь (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 80). 
ФОРМИ: наз. одн. розходь 2 (1494—1495 АЛРГ 60); 

росходь 1 (1497 АЛРГ 79); род. одн. росходу (1496 АЛРГ 
72; 1497—1498 АЛРГ 80). 

Р031ИИРИВАТИ, РОЗЬШИРИВАТИ, РОСЬШИРИВА- 
ТИ, РОСШИРИВАТИ, РОШЬШИРИВАТИ, РОШ1І1ИРО- 
ВАТИ дієсл. недок. (13) (що) (територію маєтку) збіль¬ 
шувати, поширювати (12): мьі, великий князь Швитрик- 
гаил;.. чинимь знаменито... иже видев и знамеиав службу 
намь вірную... пана Йвана Мукосіевича ... дали єсмо... 
за его вірную службу села на имя Малов, а Охматковь 
...может собі полепьшовати и розьширивати (Луцьк, 

1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7—8); мьі великий кнзь Швитрикгаиль 
литовьскии..,. чини(м) знакомито... иже ... дали єсмо... 
пану андрію... село михлинь оу луцкомь повіте... можєть 
собі поліпшивати и росширивати (Київ, 1433 Р 118—119); 
а можєть собі тая имінія полепшивати, и розціиривати 
(Вільна, 1492 АЛМ ЗО—31); 

(чого) поширювати (що) (1): можєть собі пань ивань 
и єго діти по нємь будущимь того имииья рошшнровати на 
новомь корени посадити (Луцьк, 1445 Р 150). 
ФОРМИ: інф. розширивати розьширивати 6 (1430 

АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1445 АкЮЗР І, 17; 1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 13; 1446 АЗ І, 43; 1452 АкЮЗР І, 21; 1492 АЛМ ЗО— 
31); росширивати, росьширивати 5 (1433 Р 119; 1437 Р 136; 
1438 Р 138; 1451 Р 156; 1452 Р 161); рошьширивати 1 
(1446 Р 152); рошшнровати 1 (1445 Р 150). 
Див. ще РОЗШИРИТИ, *СОРОСШИРИВАТИ, ШИРИТИ. 
РОЗШИРИТИ дієсл. док. (5) (що) (територію маєтку) 

збільшити, поширити: и мьі ємоу дали... тьіє села вєрхоу 
описаньїє... может собє полепшивати и розширити (Київ, 
1437 АЗ І, 34); а также што у том именю собе полепьшьіт, 
на швом корени посадит, может собе розширити и осади¬ 
ти (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11); Волень онь то отдати, 
и продати... и розширити (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 
59). 
ФОРМИ: інф. розширити (1437 АЗ І, 34; 1446 АкЮЗР 

І, 18; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1497 АЗ І, 112; 1500 АЛМ 
вип. 2,59). 
Див. ще РОЗШИРИВАТИ, *СОРОСШИРИВАТИ, ШИ¬ 

РИТИ. 

*Р03ЬБ0И див. *РОЗБОИ. 
*Р03ЬДЕЛИТИ див. РОЗДЄЛЇТЇ. 
*Р03ЬР0БИТИ див. ^РОЗРОБИТИ. 
*Р03ЬСМ0ТРЄТИ дієсл. док. (1) (о чім) розглянути (що): 

Якожь проАвиль єсми перєжє сєго королю его милости, 
и король бьі єго милость о томь розьсмотрєль и намь до- 
помагаль тьіми разьі, пєнАзьми ль, людми ль, или имєнь- 
ємь (б. м. н., 1481 ВО II, 364). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бм... розьсмотрєль 

(1481 ВО II, 364). 
Див. ще *РОСМОТРИТИ. 
*Р03ЬСТВ0 див. *РОЗТВО. 
*Р03ЬСУДИТИ СЯ див. *Р03С0УДИТИ СА. 
РОЗЬШИРИВАТИ див. РОЗШИРИВАТИ. 
*РОЗЬІіЗДЬ ч. (7) визначення границі якоїсь території, 

об’їжджаючи її: тогдьі па(н) птрашь пиликовичь не могль 
бьіти к тому розьизду але політиль своА села тисмАнчанн 
и тото(т)ь (!) розьиздь прАтєлю (!) своєму пану Аньчієви 
зубрєви (Галич, 1404 Р 68); а на розьізді бьіли зємлАнє 
и пань лєнько зарубичь воєвода зудєчовьскии пань ко¬ 
ровай процєвичь (Зудечів, 1411 Р 79); а самому пану Фєд- 
коу кнАз великий ие вєлєл єхати; вєлєл ему слуги свои 
послати к томоу розєздоу (Ступно, 1444 А8 І, 42); а на то(м) 
ро(з)ізді бьі(л) па(н) калєни(к) а па(н) жидимо(т) (Коло¬ 
мия, бл. 1458 Р 168). 
ФОРМИ: дав. одн. розьиздови 1 (1404 Р 68); розьизду 

1 (1404 Р 68); розєздоу 1 (1444 А5 І, 42); знах. одн. розьиздь 
1 (1404 Р 68); розьіздь 1 (1411 Р 79); місц. одн. иа розьіз¬ 
ді, ро(з)ізді (14! 1 Р 79; бл. 1458 Р 168). 
Див. ще * РОЗЬІХАНЬЄ. 
РОЗЬІїХАТИ дієсл. док. (5) об’їхавши якусь територію,, 

визначити її границі: тогдьі кроль господарь посла(л)ь 
мне а бьіхь межи ними розьїха(л) и оуграничиль промєжи 
тими сєльї Ако же на верху внписани (Галич, 1404 Р 68); 
записали єсмо оу вєрьху писаную тую зємьлю и сєножать 
и лань свАтому Йвану цєрькви... оу віки поколі пань 
Сєнько Сєновьский пань Ильвьскии тую зємьлю розьіхаль 
(Городок, 1443 Р і 45). 
ФОРМИ: інф. розьіхати (1419 Р 90); перф. З ос. одн. ч. 

розьіхаль (1443 Р 145); 1 ос. мн. єсмо розьіхалї (1424 Р 
104); баж.-ум. сп. 1 вс. одн. ч. а бнхь... розьїха(л) (1404 
Р 68); 1 ос. мн. а бьіхмо... розьіхали (1422 Р 97). 
Див. ще * ВИЇЗДИТИ, *ЗА'БХАТИ, ОБЬИХАТИ, 

*0БЬгВЗДИТИ, ОТЄХАТИ, *Р03ЕЖЧАТИ, ^УЇХАТИ. 
*Р03Ь1ТИ СЯ дієсл. док. (1) порушити: и прьішли єго 

намь твоя милость нашьіми посли, а твоя милость дєрьжи 
такєжь нашь листь што єсть подь нашою присягою... аби 
ся не розишла наша присяга (б. м. н., 1496 ВО II, 
402). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. аби ся... розишла 

(1496 ВО II, 402). 
* РОЗЬИЗДЬ див. ’ФОЗЬ'БЗДЬ. 
* РОЗЬІХАТИ див. РОЗЬІХАТИ. 
*Р03ЬГБХАНЬЄ с. (1) визначення границі якоїсь тери¬ 

торії, об’їжджаючи її: мьі єсмо на потвєржінье тьі(х) гра¬ 
ниць розьіханьє далї єсмо ємоу лїсть (Зудечів, 1421 Р 96). 
ФОРМИ: знах. одн. розьіханьє (1421 Р 96). 
Див. ще. * РОЗЬИЗДЬ. 
Пор. * РОЗЬІХАТИ. 
РОЗЬЧВХАТИ див. РОЗЬІХАТИ. 
’ФОЗ'ЙЗДЬ див. ’ФОЗЬ'ЙЗДЬ. 
*Р03ЮМЬ див. *Р030УМЬ. 
РОКГОЗЄНСКИИ прикм. (1) (пор. Ко£огпо в Польщі): 

ми воицєхь... ярцибискупь гніздєнскии... янь окганка 
рокгозєнскии... слюбуємн и слюбили єсми... воєводамь 
землі молдавскои... ижь вшитки оурАдн и зьєднанья и 
записи.,. прєрє(ч)ньга владиславь кроль и діти єго... на 
віки ховати’иміють (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. рокгозєнскии (1433 Р 123), 
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РОКИТНА ж. (1) (назва села на Буковині) Рокитне: 
н дали єсми ємоу и поновили есми... село на рокитна (Су¬ 
чава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на рокитна (1437 Сові. І, 

541). 
РОКЬ1 ч. (69) (стч., ста. гок) 1. (встановлений для 

чого, точно визначений відрізок часу) строк, термін 
(42): Се я... заставилг своє село чєрєпьінє... а рокг о(т) 

спсва днє (Львів, 1386 Р 31); І іеі іезШЬу... чгггХ (!)и 
сЬгезі’іапіпа 2аз£р\уи сгегег сгаз осіпоііо гоки сіеггаїЬу 
(Луцьк, 1388 £РЕ 107); А кому коли вг нихг- подаемг 
пенязи на квитацияхг з мьіта нашого, они мають имь пла¬ 
тити по рокомг, а до року бьі ихг не габали, жгдали бьі 
року (Краків, 1487 РИБ 226); Протож кому коли подаемг 
в него пенАзи з мьіта, тьш би нехай року ждали, а до року 
бьі его не габали (Вільна, 1498 АЛРГ 83). 

ь 2. сесія гродського суду (22): а кто на рокг нєстанєть а 
ни вкажєть тогь стратилг (Галич, 1401 Р 65); а поволо- 
чє(т) лис А тая нємоць третєа правая, тогдьі можє(т) трєтью 
о(т)ложїть ка(к) єщє не моцонг бьі(л) тако(ж) єщо ємоу 
нєпоздоровєло, какг чєтвєртомоу рокоу маєть стати (XV 
ст. СЯ 39 зв.); тогдьі на році... в мєдиці... осудили 
есмьі... ажє г(с)дрь нашь кроль владиславг... ближши(и) 
єсть к тому місту к тьічину... нижли тьіи пани Адвига и еи 
дівка алжбіта (Медика, 1404 Р 70); 
О в є л ї к н є рокьі (1), роки в є л ї к и є (2) 

див. ВЄЛИКИЙ1 3; з авитни рокг (1), рокг 
з а в и т ьі и (1 )див. *ЗАВИТЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. рокг, ро(к) (1386 Р 31; 1388 2РБ 107; 

1487 РИБ 226, 227, 228; 1489 АМВ; XV ст. СЯ 42; 1498 
АЛРГ 82); род. одн. року, рокоу, гоки (1386 Р 31; 1388 
ІРІ 107; 1487 АМЛ; РИБ 226; 1488 РИБ 222; 1489 АМВ; 
XV ст. ВС 12 зв.; 1498 АЛРГ 82, 83 і т. ін.); дав. одн. 
рокл (XV ст. ВС 16 зв.); знах. одн. рокг, ро(к) 20 (1386 
Й 31; 1388 2РІ 107; 1401 Р 65; 1434 Сові. II, 664; 1489 
АМВ; XV ст. ВС 12, 16 зв., 17, 38; 1498 АЛМ 169 і т. ін.); 
Ірукь 1 (1421 Р 92); місц. одн. на (по, оу) рокоу 4 (XV ст. 
ВС 10, 17 зв., 18, 39 зв.); на році 1 (1404 Р 70); род. мн. 
рокствь, роко(в) 4 (XV ст. СЯ 9, 39, 39 зв. 40); зам. місц. 
мн. на вєлїкьі(х) їроковь 1 (XV ст. СЯ Щ;дав. мн. ро- 
комь (1487 РИБ 226); знах. мн. роки 3 (1487 РИБ 226; 
АМВ; АМЛ); роки 1 (XV ст. ВС 14 зв.); зам. род мн. о роки 
прїчинє 1 (XV ст. СЯ 9); місц. мн. о рокохь 1 (XV ст. СЯ 
9); иа роціхь 1 (1404 Р 70). 

_ *РОКЬ2 ч. (13) (стч., стп. гок) рік: А осадивши ис ка- 
ждого кмєта по два гроша широкая оу кнАжю комору да¬ 
вати на каждьіи рокг А на то дали єсмьі грамоту нашю и пе¬ 
чать привісіли (Бохур, 1377 Р 24); Деялосе вг Луцку, пе- 
редг святом Я на светого Хрестителя, року огь нароженя 
Сьіна Божого тьісеча триста осмгдесятг девятого (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27—28); Писанг вг Городнє... року тисеча чо- 
тьірьісто (!) деветдесятг осмого (Городно, 1498 А.рхЮЗР 
1/УІ, 4). 
ФОРМИ: род. одн. рокоу, року (1389 РЕА І, 28; 

1421 Сові. І, 142; 1438 ОБРИ 121; 1459 АрхЮЗР 8/1V, 
19; 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 4); знах. одн. рокь (1377 Р 24; 
1388 2РЕ 107; XV ст. ВС 20 зв.; 1449 Сові. II, 747); 
місц. одн. вь року 2 (1389 РЕА І, 27); во році 1 (1492 ЗОЕ); 
знах. мн. роки (1411 Р 77). 

' *Р0ЛНЬІИ прикм. (3) О з £ м л А ролнаА див. 
ЗЄМЛА 3. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ролна/а (1349 Р 3); род. одн. ж. 

ролиот (1349 Р 3); знах. одн. ж. ролгную (1349 Р 3). 
РОЛЧЬКОВіЧЬ ч. (1) (особова назва): а при томг 

скЬдцї бьілї панг дмитрг ролчьковїчь а панг пєтрг цєбровь- 
: скїи (б. м. н., 1424 Р 104). 
1 ФОРМИ: наз. одн. ролчьковїчь (1424 Р 104). 

*РОЛЬНЬІИ див. *РОЛНЬІИ. 
♦РОЛЬЯ див. *РОЛА. 

*РОЛА ж. (11) рілля, нива: А іако сіаіешо і сіаіезгто 
іети іііиіи пазги сіісііпи па ітіе Зегтоііпсгі... у 2 гоїапіі, 
у го зіапогаіЬгпі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 3—4); а тако 
ему дає(м)-и дали єсмо со млиньї с полми сг рольАми (Сня- 
тин, 1424 Р 100): И то єсмо дали на вікьі вічний... И сг 
ро(л)Ами И с лоуками (Луцьк, 1445 Р 148); и мьі... имінє 
н^а)шє... ЗвАгол... даємг и записуємг зо всими людми... 
из ролАми, из гай (Вільна, 1499 А5 І, 117). 
ФОРМИ: знах. одн. ро(л)ю (XV ст. ВС ЗО); ор. мн. роля¬ 

ми, ролями, рольмми, рольями, ро(л)/4ми, гоїаші (1407 
АпхЮЗР 8/1.4: 1424 Р 100: 1445 Р 148: 1445—1452 
АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1451 Р 156, 159; 1452 АрхЮЗР І, 21; 
Р 161; 1466 АЗ І, 62; 1499 А5 І, 117). 
РОМАН див. РОМАНЬ1. 
РОМАНОВИЧ див. РОМАНОВИЧЬ. 
*РОМАНКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): ми кнзь фє- 

дорг данильєви(ч),.. єско романкови(ч)... андріико роман- 
кови(ч) поручАємсА по олехна што(ж) служи (т) ему 

спдрю своєму коро(л) вєрно (Луцьк, 1388 Р 42). 
ФОРМИ: наз. одн. романкови(ч) (1388 Р 42). 
РОМАНОВИЧЬ, РОМАНОВИЧЬ, РОМАНОВИЧ ч. -(7) 

(особова назва): А при томг бьіли свідоки... князь Иванг 
Дмитровичг... жнязь Иванг Романовичь (Луцьк, 1438 
Р 141); Бил намг чоломг наместникг вруцкий панг Гор¬ 
ностай Романовичг (Вільна, 1493 АЛРГ 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Романовичь 2 (1438 Р 141; 1452 Р 

161); Романович 3 (1454 А5 III, 9; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 
1487 А З І, 239); Романовичь 1 (1493 АЛРГ 55); дав. одн. 
романовичоу (1489 АКВ). 
РОМАНОВО с. (1) (назва села у Київській землі): К Жи- 

томироу село романово а в томг сє (...) два(д)цать и сємг 
дангнико(в) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). . 
ФОРМИ: наз. одн. романово (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
РОМАНОВСКЬІИ, РОМАНОВСКЬІ ч. (2) (особова наз¬ 

ва): а свєдци цнии панове па(н) глібг романовскьш па(н) 
осташко давьідовскьіи (Луцьк, 1412 Р 81); мьі стєфанг 
воєво(д)... чинимг знаменито... ажє єсмо оумолвили^ и с 
прєдрєчєними паньї... на имЬ, панг янг с чижева...- панг 
пєтрг романовскьі... и стали єсмо на томг ажє имаємг за¬ 
писи держати наши(х) пєрє(д)ковг вірнА (Серет, 1445 
Сові. II, 728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. романовскьш 1 (1412.Р-81); ромаиов- 

скьі 1 (1445 Сові, II, 729). 
*РОМАНОВ1 прикм. (4): а на то віра мрА юги воєводьг 

и... віра романова (б. м. н., бл. 1400 Сові. І, 27): а хотарг 
аубрєвцємг из долоу... та чєрєсь поле оу балото ниже ро¬ 
манова домоу (Сучава, 1429 Сові. І, 280). 
ФОРМИ: род. одн. ч. романова (1429 Сові. 1, 280); наз. 

одн. ж. романова (бл. 1400 Сові. І, 27; 1408 Сові. І, 61; 
1409 Сові. І, 69). 
Пор. РОМАНЬ 1 
РОМАНОВ2 прикм. (38) 0 романовг торгг 

(назва міста у Молдавському князівстві) Роман: а на 
то віра... пана, влада тучапского дворника о(т) рома¬ 
нова торга (Сучава, 1403 ДГА А); Ми Гєоргїє архїєпископь 
Соучавскьш... Василїє єпископь Долніи єпискоупїи Рома¬ 
нова тргга... слюбили єсмо... кролєви полскомоу... вьсє 
моциє а нєпорушєнно дргжати и ховати (Гирлов, 1499 
Вй II, 425—426). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Романов (1460 ВО II, 274); род. 

одн. ч. романова 24 (1403 ДГАА; 1408 Сові. І, 61; 1458 
Л/Я«А» 512; 1466 ВО 1,95; 1470 ВО 11,310; 1471ДГСМПБ; 
1472 ВО І, 170; 1479 ВО II, 352; 1488 ВО І, 342;^ 1499 ВО 
II, 425 і т. ін.); романові 2 (1466 ВО І, 105; Ї488 ВО І, 
342); от ! романомь трггоу (трьга) 3 (1470 ВО І, 150, 152); 
зам. місц. одн. ч. оу романова 3 (1460 В О II, 274); місц. 
одн. ч. у романові 2 (1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669); 
на романовє 1 (1408 Сові. 1, 61); оу ромаиовоу 1 (1454 
Сові. II, 508); оу ромаиовом 1 (1456 Сові. II, 790). 
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Пор. * РОМАНЬ2. 
•РОМАНСКИИ прикм. (1): и дали єсмьі вісєосіцєнномоу 

(!) митрополитоу кирі калистоу романскомоу єдного та¬ 
тарина на имі пашка (Дольний Торг, 1445 Созі. II, 236). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. романскомоу (1445 Созі. II, 236). 
Пор. * РОМАНЬ2. 
РОМАНЬ1, РОМАНЬ, РОМАН ч. (96) (особова назва, 

цсл. Романі, гр. РшрдуоЬ: а мьі слубоуємо ему при иашєї 

віри и є (!) брату роману... тіхо Д тисАчи рублиі воротити 
(Луцьк, 1388 Р 37); а того нАтсва романі не имаеть оуспо- 
мина(т) (Берестя, 1400 Со5^. II, 618); а на то є(ст) віра 
го(ст)вами вьішєписаннаго илїи воєводи и віра сна гс(ст)ва- 
ми візлюблєннаго романа воєводи (Сучава, 1440 Со5^. 
II, 65); И Сопега рекі: бьілі жо мні о томі суді и зі зятемі 
его княземі Романомі Лукомскимі (б. м. н., 1498 АЛМ 
169). 
ФОРМИ: паз. одн. романі, романь, роман, рома(н) 

(1388 Р 42; 1392 Со5/. І, 7; 1400 Со5*. II, 618; 1433 Созі. 
II, 652; 1447 Со^. II, 731; 1456 ЗСФ; 1460 Сові. 3. 33; 
1475 АЗ І, 71; 1480 БО І, 240; 1492 АЗ III, 23 і т. ін.); 
род. одн. романа, рома(и) (1392 Со5^. І, 8; 1400 С05/. II, 617; 
1432 Сові* І, 331; 1436 Сові. І, 455; 1437 Созі. І, 536; 1438 
ОІП«А» 472; 1441 Я/Я«А» 477; 1448 Созі. II, 300; пол. 
XV ст. ДГБІС; 1492 А З III, 23 і т. ін.); дав. одн. роману, 
романоу (1388 Р 37; 1433 Р 123, 124; 1460 Созі. 3. 33; 1472 
БИ І, 172; 1479 ОС 11; 1487 РИБ 227; 1495 БСКИ; БК)\ 
знах. одн. романа (1400 Созі. II, 617, 618); ор. одн. Рома¬ 
номі, романо(м) (2-а пол. XV ст. СПС; 1498 АЛМ 169). 

•РОМАНЬ2 ч. (2) (назва міста у Молдавському князівстві) 
Роман: а па Іо... \уе!укаіа шагіогуа пазхеЬо Н(озро)с1(а)- 
га ^узхерузаппаїїо Зіеїапа ^о]е^ос1у і іерузкора пазгеЬо 
Кіг Тагазуіе оі Котапочгі (Сучава, 1465 ОБ 176); били даии 

тоти н цркви ис попи о(т) дєда нашєго о(т) алєксандра... 

к0 црко(в) оу романа и(с) попо(м) (Сучава, 1490 ОС 147)* 
ФОРМИ: род. одн. романа (1490 ОС 147); дав. одн. зам. 

род. оі Котапотуі (1465 ОБ 176). 
Див. ще РОМАНОВ2 (романові торг і). 
РОМАНЬ див. РОМАНЬ1. 
РОМАНІСА ч. (1) (особова назва): ті(м) мьі дали єсми 

ємоу оу нашєи зємли єдно село... где є(ст) романіса (Су¬ 
чава, 1434 Созі. І, 395). 
ФОРМИ: наз. одн. романіса (1434 Созі. І, 395). 
РОМАШКО ч. (6) (особова назва, пор. Романі х): Ино 

ми... жаловали єсми пана Лацка особиою нашею милос- 
ти(ю) и дали... єсми ємоу... праваа отнина жени єго, доч- 
кьі пана Ромашка вишєписанна села Дрігоєїци и Лоукі. 
чєщи (Сучава, 1462 БО І, 67); А хотарі тим вьішєписаннимь 
трем сєламь по водоу Добровєцом... до хотара Ромашко¬ 
ва... а от Ромашка... по коуда из віка оживали (Гирлов, 
1499 БО II, 163). 
ФОРМИ: наз. одн. Ромашко (1490 БО 1, 391); род. одн. 

Ромашка (1462 БО І, 66, 67; 1498 БО II, 126; 1499 БО II, 
163); дав. одн. Ромаш(ш)коу (1490 БО І, 392). 

* романі ковь прикм. (1): А хотарь тим вьішєписан- 
нимь трем сєламь... до Хотара Ромашкова а от хлабника... 
по коуда из віка оживали (Гирлов, 1499 БО II, 163). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Ромашкова (1499 БО II, 163). 
Пор. РОМАШКО. 
РОМЄИКО ч. (2) (особова назва, стпр. Котеуке): А при 

том били... староста камєницкий... а пан Ромєйко (Київ, 
1437 А5 І, 34); а тьіи люди о(т)чичи мои, иа имА микоула... 
ромєйко (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. ромєйко, Ромєйко (1437 АЗ І, 34; 

1490 Пам.). 
•РОМИКГОЛСКИИ прикм. (1) (пор. Ремигольська во¬ 

лость у Троцькому воєводстві): Нашимі намістникомі 
ковєнскому вилкомирскому... вилкиискому ромикголско- 
му... и боАромі нашимі (Перемишль, 1447—1492 ЛКНКБ). 

ФОРМИ: дав. одн. ч. ромикголскому (1447 — 1492 
ЛКНКБ). 

•РОМЬНЄЛЬ ч. (2) (особова назва): а такождєре чєрні 
и ромінє(л)... да нє имаю(т) о(т) селі напрА(д) болшє 
тігати ани оупоминати за тота села вишєписаннаа на пана 
шандра (Сучава, 1472 £>/#«А» 528). 
ФОРМИ: наз. одн. роміиє(л) (1472 ОІД«А» 528). 
РОМЬНЄСКУЛ ч. (3) (особова назва): Изаплатил слоуга 

наш Никоарі Ромінєскоул оуси тоти пинізи... оу роуки 
Іоноу Сакша (Сучава, 1490 БО І, 385—386). 
ФОРМИ: наз. одн . Ромінєскоул (1490 БО І, 385, 386). 
РОМЬНЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімі мьі... дали и потвердили єсми єго очи(н)оу... 
села на имі... арімєщи (и ро)мінєщи (Сучава, 1448 Созі. 
II, 342); Ино мн... також єсми дали и потврідили... села 
иа имі Сієщи... и Ромінєщи (Бирлад, 1460 БО І, 41). 
ФОРМИ: наз. Ромінєщи, (ро)міиєщи (1448 Созі. II. 

342; 1460 БО І, 41). 
РОНЄВ ч. (1) (назва села у Волинській землі): а кн(А)зю 

Семену досталсА город Колодєн а села: Чєрнєхов... Ронєв 
(Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Ронєв (1463 АЗ І, 54). 
РОС КАЗАТЬ дієсл. док. (6) 1. (кому) (довести до відома) 

розповісти (1): Мьі то знаємі ажє они роскажоуть твоєи 
милости (б. м. н., 1496 БО II, 401). 

2. (кому що) роз'яснити, розтлумачити (1): оуставлАємь 
коли (ж) боудєть у нашомь дворе пєрє(д) на(с) позвані 
алюбо прє(д) соудьи тогдьі пово(д) алюбо соудья имє(т) 
ємоу росказать виноу за што позвані (XV ст. БС 14 зв,). 

3. (кому зробити що) розпорядитися, наказати, веліти 
(4): и мьі... росказали єсмо водн(н)скому с тн(х) світкові 
осмина(д)ца(ти) члвко(в) вибрати, кого би о(н) межи ними 
хотілі (Вільна, 1495 ВМЗД); нно мьі... тую данину во 
всюмі ему и наступіникомі, епископомі Луцкимі и Ост- 
розскимі потвержаемі а для болшое твердости печать 
нашу завесити росказали есмо (Городно, 1498 АрхЮЗР 
\/УІ 4). 
ФОРМИ: інф. росказать (XV ст. БС 14 зв.); перф. 1 ос. 

мн. росказали єсмо (есмо) (1495 ВМЗД; 1498 АрхЮЗР 
ІДИ, 4); майб. З ос. одн. ро(з)скажєті, розскажє(т) (1495 
ПЛПС); 3 ос. мн. роскажоуть (1496 БО II, 401), 
Див. ще *ВСКАЗАТИ, ВСКАЗЬІВАТИ 1, * КАЗАТИ 1, 

•ПРИКАЗУВАТИ, ПРЬІКАЗАТИ, *РОСКАЗЬІВАТИ, 
СКАЗАТИ, *СКАЗОВАТИ, *СКАЗЬ!ВАТИ, 

•РОСКАЗЬІВАТИ дієсл. недок. (1) казати, наказувати, 
давати розпорядження: Петручі рекі: я тому листу ганю, 
штожі тоті листі не добрий фальшевньїй; господарь наші, 
кроль е. м., того листу не давалі, ани росказнвалі (б, м. 
н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. росказнвалі (1498 АЛМ 

169). 
Див. ще *ВСКАЗАТИ, ВСКАЗЬІВАТИ 1, * КАЗАТИ 1, 

* ПРИКАЗУВАТИ 1, ПРЬІКАЗАТИ 1, РОСКАЗАТЬ З, СКА¬ 
ЗАТИ З, *СКАЗОВАТИ. 

ЇРОСКОИ (РУСКОИ) див. РУСКИИ. 
•РОСКОПАНИЦА ж. (1) О Роскопаница- 

могила (1) (назва урочища у Волинській землі): и не 
мают далей у дуброву мою хренницкую уходу по дерево 
и по травоу мети, одно по Роскопаницу-могилу до воли 
моей (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: знах. одн. Роскопаницу (1472 АрхЮЗР 

8/ІІІ, 3). 
•РОСМОТРИТИ дієсл. док. (1) (о чім) розглянути (що): 

Милостивий королю! Прошоу твою милость за кнАжіноу 
ІПтєфаньї воеводн; о томі бьі король его милость росмот- 
ривши, штобьі пропоустилі мои посли (б. м. н., 1481 БО 
II, 365). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, росмотрившн (1481 БО її, 

365). 
Див. ще *РОЗЬСМОТРЄТИ. 
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РОСОВАА ж. (7) (особова назва): а тако(ж) пани марє- 
кор'Ьта росоваА да(л) своє село серно(к) тучнАкови (Галич, 
1418 Р 89). 
ФОРМИ: паз. одн. росовам (1418 Р 89); дав. одн. росо- 

вон (1418 Р 89); знах. одн. росовую (1418 Р 89); ор. одн. 
росовою (1418 Р 89). 
РОСОМАКОВ прикм. (3): И оуставшє наши слоуги 

Тоадєрь... Драготь Воулпєскоуль и заплатили оусє ис- 
полна... оу роуки єи Насти, дочки Росомакова (Сучава, 
1495 ВО II, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Росомаков (1495 II, 82); наз. 

гне. Росомакова 1 (1495 ВО II, 82); зам. род. одя. ж. 
Росомакова дочки 1 (1495 ВО II, 82). 
Лор. *РОСОМАКЬ. 
*РОСОМАКЬ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє прїиде... Наст А ... и продала свою 
правоє отнина от єи праваго оурика, єдно село на Маяти- 
иєх иа им'Ь Хирова... гдб бьілі дом отца єи Росомака (Су¬ 
чава, 1495 В£> II, 81—82). 
ФОРМИ: род. одн. Росомака (1495 ВО II, 82). 
РОСОХАТЬІИ прикм. (3) (роздвоєний) розсохатий: а 

хотарь тімь два сєломь почєншє о(т) горі на два доуба 
росохата о(т) зємлА (б. м. н., 1415 Со5^. І, 121); а хотарь 
томоу вишє пнсан(н)омоу сєлоу да є(ст) почє(н)ши о(т) 
лоуковицє о(т) доубь росохатьіи... на сто(л)пі (Сучава, 
1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. росохатьіи (1488 ДГСПМ); знах. 

одн. ч. росохатїи (1488 ДГСПМ); знах. дв.ч. расохата 
(1415 Сові. І, 121). 

*РОСОХИ мн. (1) (назва земельної ділянки у Волинській 
землі): я Любаргь Кгедеминовичь... записалі есми и даль 
село своє Рожьісче святому Иоаниу Богослову... противі 
островові нашихі... почоні оті Песчаніки бродку... 
подь заднии острові наші Росохи (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/уі, 1—2). 
ФОРМИ: знах. Росохи (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*РОСПАМЄТАТИ СА дієсл. док. (1) (без додатка) обмір¬ 

кувати, розважити собі що: Коли на которьі(и) соу(д) о(т)- 
пєньї бЖдоуть имаєть оутєчь до соу(д)н а о(н) о(т)повІ- 

даеть ка(к) соудилі алюбо на дроу(г)и днь имаєть об¬ 
ложить што бьі см роспамєта(л) (XV ст. ВС 33 зв.). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. што бьі с/л роспамє- 

та(л) (XV ст. ВС 33 зв.). 
РОСПАХИВАТИ дієсл. недок. (1) (що) розорювати, зо¬ 

рювати: Мьі великий кнзь витовгь дали єсмо єську 
нєшєвичю дворище Арополково пустоє осаживати ему 
собі и роспахивати собі (Острог, 1427 Р 109). 
ФОРМИ: інф. роспахивати (1427 Р 109). 
Див. ще ПАХАТИ, *РОЗПАХАТИ. 
*РОСПАЧЬм:. (2) (стч. гограс, стп. гограсх) сумнів (1): 

Порозоуміти можете в той мірє какі много правдьі тьіито 
мнстровьі листьі в собі міли а особне с пєрвьши(х) наши(х) 
листо(в) которьіми (ж) оузіявили есмо ва(м) кроле(в)ства 
нашєго ради жаданье чистое а оуполні дооуОанье которое 
к ва(м) яко братьи а приятєлє(м) свои(м) мають бєзо всєе 
роспачи приязнь чистоую (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ); 
пр Уходити оу роспачь (1) див. ПРИХОДИ¬ 

ТИ. 
ФОРМИ: род. одн. роспачи (1447—1492 ЛКБВ); знах. 

одн. !спа(ч) (XV ст. ВС 27 зв.). 
*РОСПАШЬ ж. (1) зоране поле, рілля: а коли бьіхомі 

хотіли любо сами взАти в нєго то селище єго осажєнье 
и роспаїнь... тогдьі и маєм і заплатити ему пАтьдєсАть 
гриве(н) полугрошки (Острог, 1427 Р 109). 
ФОРМИ: знах. одн. роспашь (1427 Р 109). 
* РОСІЮ ПЬ ч. (1) (особова назва): тьмі мн... дали єсми 

емоу... село гдє росло(п) доли оу бинєва (Сучава, 1437 
Созі. І, 541). 

ФОРМИ: наз. одн. роспо(п) (1437 Сох/. І, 541). 
Див. ще РАСПОПЬ. 
*РОСПРАВИТИ дієсл. док. (2) (ким, кого що) розмежу¬ 

вати: ТоЬбу оз2 (!) іа рап Мікіо^зг зіагозііп патізгпік 
озіаі уезшу 5>уоі1іо Виг^гаЬіу рапа МісЬаїїа зо гетііапу, 
у гозргаУПІ гпегу путу іЬо іЬи гетііи (Галич, 1413 ОБ 

48); и дорадивши сА єсмі тн(х) старцо(в) и росправи(л) 
есмі ихі оучини(л) єсмі вічную границю (б. м. н., 1419 
Р 90—91). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. росправи(л) єсмі (1419 Р 

90^ баж.-ум. сп. З. ос. одн. ч. Ьу гозргаїуіі (1413 ОБ 48). 
РО§РКА\УСА ч. (1) (стп. гогрга\Уса) розтратник: І 

Іе2, іезШЬу сЬІо... к гаріаіе газ1а\уу ]еЬо сіей з^іаГуі 
ргірисШ, аЬо кЬ\уаи \у сіоти Ьу іеЬо >УсгіпЦ, іако гозрга\у-, 
са зкагЬи пазгоЬо окгиіпе таїеГ Ьуіі кагап (Луцьк, 1388 
1РБ 107). 
ФОРМИ: наз. одн. го$ргаі¥са (1388 2РБ 107). 
*РОСПУСТЬ1 мн. (1) відпущені або збіглі селяни: Так 

же дали есьмо и со всимь и сь тьімі и сі поемщиками, и сі 
осідками, и сь роспустн (Кобринь, 1465 АкВАК ПІ, 
4). 
ФОРМИ: ор. роспустьі (1465 АкВАК ПІ, 4). 
*РОСПУТЬЄ с, (1) роздоріжжя, розпуття: А потолА 

заїхали имь по колтовєцкое перехрестьє... а по зудєчовь- 
ское роспутьє (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: знах. одн. роспутьє (1411 Р 79). 
Див. ще *РЬСПЬНТЇЄ. 
*РОСП ВІТАТИ дієсл. док. (3) (кого) (з метою дізнатися 

про що) розпитати (2): и мн старцов роспьітали и старцн... 
сознали перед нами, аж з дав них давен єсть ступєнскоє 
(Ступно, 1444 АЗ І, 42); и мн роспнтали старих людей 
чия то отчина (Дворець, XV ст. СГЧА); 

(що) дізнатися (про що) (1): а коли то роспнтали штож 
деи то Ходкова отчина и мн Ходкоу дали тоую землю 
(Дворець, XV ст. СГЧА). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. роспьітали (1444 АЗ І, 42; 

XV ст. СГЧА). 
Див. ще *ВСПЬІТАТИ, ИОПЬІТАТИ 1, ИЬІТАТИ, 

*СП ВІТАТИ. 
*РОСПАТИ дієсл. док. (1) (кого) розіпнути, розіп’ята: 

а кто бьі х(от)Ілі о(т)нАти то... таковни... што бн бнль 
подобень и юді прідатєлю... што роспАли ха (!) (Сучава, 
1408 Сові. І, 61). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. роспмли (1408 Сові. І, 61). 
*РОСТВО див. *РОЗТВО. 
РОСТОВО с. (1) (назва села у Волинській землі): мні 

пноу ванкоу досталосе на мою дІ(л)ницю кваснлово а 
басові ку(т)... а ростово со вси(м) с тн(м) што к тьі(м) сє- 
ло(м) слоушає(т) (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ростово (1478 ЗРМ). 
РОСТРАСЬ ч. (1) (особова назва): а при томі бнли світ¬ 

ки добрни люде кнзь глібі ивановичь.., ильА гоущичь 
браті его єско рострасі (б. м. н., 1463 ГГЯ)• 
ФОРМИ: наз. одн. рострасі (1463 ГГД). 
РОСТРОПНИ присл. (1) (стп. гогігорпіе) розсудливо, 

розважливо: оучинили є(с)ми... ростропни доброво(л)но 
сА завізоуючи... иже голдь... кі воли того исного пана 
нашєго мл(с)тивого, кролі по(л)ского... на каждни ча(с) 
ховати (Львів, 1436 Сові. II, 698). 

*РОСУДИТИ СА див. *РОЗСОУДИТИ СА. 
РОСХОДЬ див. РОЗХОДЬ. 
РОСШИРИВАТИ див. РОЗШИРИВАТИ. 
*Р0СЬС'6ВЦА ч. (1) (стп. гогзіе\Уса) (той, хто поширює 

що) сіяч: знаменито чи ними симі наши мі листом і... ижє 
какі коли дьяволомі росісівцею злости неприятелемь 
людского покоління зієднано бьшо ижь нікгдн премож- 
ньш пані алєксандрі... з направьі... нєприятєлии нашихі... 
присАгі намі оучинєннхі... переступивши и зломивши 
бнлі напротиву намі (Ланчиця, 1433 Р 120—121). 
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ФОРМИ: ор. одн. росьсівцєю (1433 Р 120). 
РОСЬШИРИВАТИ див. РОЗШИРИВАТИ. 
*РОСЬ ж. (1) (назва річки у Київській землі) Рось: На 

рси Село тє(р)псєєвь (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: місц. одн. иа рси (бл. 1471 ЛКЗ 90). 
*РОТА ж. (1) (назва місцевості у Молдавському князів¬ 

стві): а хотар... до оусти лопатнои... та вріхомь діла... 
на ротоу (б. м. н., 1500 ЗО 7). 
ФОРМИ: знах. одн. ротоу (і500 ЗО 7). 
*РОТИМПАНЬ див. РОТОМПАНЬ. 
КОТОМРАN див. РОТОМПАНЬ. 
*РОТОМПАНОВЬ прикм. (4): а на то... віра ротомпа- 

нова (б. м. н., 1411 Сові. І, 84—85); ино ротьімпанови сьіно- 
вє пєрє(д) тими нашими боАрьі дали вєризи хота(р) о(т) 
своєи зємли (Сучава, 1423 ОІД«А» 447); 
О ротнмпанова могила (1) (назва пагорба 

у Молдавському князівстві): и поставили тому хотари по- 
чєнши дорогою банскою до ротнмпановн могильї (Сучава, 
1423 ВЩ«А* 447). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ротомпанова (1411 Сові. І, 85); 

род. одн. ж. ротьімпановьі (1423 ОІД«А» 447); наз. мн. ч. 
ротьімпанови (1423 447). 
Пор. РОТОМПАНЬ. 
РОТОМПАНЬ, РОТОМРАN ч. (20) (особова назва): 

а на то... віра станислава ротомпана (б. м. н., бл. 1400 
Сові. І, 27); А митрополит наш Вєоктист коупил па(к) на 
тих пинізи нашєи митрополїи от Соучаві от Ротимпана 
дроугоє село (Сучава, 1488 БО 1, 347). 
ФОРМИ: наз. одн. ротомпаиь, роїотрап (1404 Сові. II, 

625; 1407 Со5^. II, 628; 1465 ОБ 176); род. одн. ротомпана 12 
(бл. 1400 Сові, и 27; 1403 ДГЛА; 1407 Сові. І, 56; 1408 
Сові. І, 61; 1409 йір«А» 437; Сові. І, 70; 1411 йІК«А» 
439; Сові. І, 95; 1412 ОІК«А\ 440; 1464 БО І, 84 і т. ін.); 
Ротимпана 2 (1484 БО І, 386; 1488 БО І, 347); ротьмпана 
1 (1409 Сові. І. 69): рьт/ампаиа 1 (1400 Вір*А* 433); дав. 
одн. Роїотрапи (1465 ОБ 176). 
РОТЬ ч. (1) (особова назва): а такожє єсми потвердили 

монастироу нашємоу<оуси татарове)... на имі татаро(м)... 
щєфа(н) роть студеній сь чєлідью (Сучава, 1462 Сові. О. 
п). 
ФОРМИ: наз. одн. роть (1462 Сові. О. 11). 
*РОТЬМПАНЬ див. РОТОМПАНЬ. 
*РОТЬІМПАНОВЬ див. *РОТОМПАНОВЬ. 
*РОХАТЬ ч. (3) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... (ожє прїидє прід нами)... слоуга 
наш Оана Коухне... и продал тоє село слоузі нашємоу 
Тоадероу Рохатоу (б. м. н., 1482 БО І, 265). 
ФОРМИ: дав. одн. Рохатоу (1482 БО І, 265). 
*РОЧНЬІИ1 прикм. (1) який стосується судової сесії: 

не хоче(м) имі(т) такьі(х) о(т)кла(до)вь ро(ч)ньі(х) о(т) 
пашіїхь по(д)даньі(х) штобьі тьіи прїсАгьі не бьіли анї 
тьш щкодьі (XV ст. СЯ 39 зв.). 
ФОРМИ: род. мн. ро(ч)ньі(х) (XV ст. СЯ 39 зв.). 
*РОЧНЬІИ2 прикм. (2) 1. (дійсний прртягом року) 

річний (1): мн оуставлАємь моужомь запи(с) ро(ч)ньіи а 
оудовамь за шєсть лі(т) а моужа(т)комь за дісА(т) лі(т) 
(XV ст. БС 33). 

2. (здійснюваний, на протязі року) річний (1): Коли(ж) 
о(т) на(с) алюбо о(т) нашє(г) пана на(м) послоу(ш)но(г) 
кмєть оутечеть длА гніва пана своє(г) а пань правомь да- 
боуд^(т) (!) а о(н) сА не хоче(т) вєрноуть за сА тогдн мн 
сказоуємь же тогь кмєть име(т) плати(т) па(н)у своемоу 

вїноу г гривни ачь нашь (!) ро(ч)нни имеє(т) ємоу платить 
ка(к) и дотолі ємоу платїль (XV ст. БС 39). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ро(ч)иьіи (XV ст. БС 33, 39). 
РОІШОРИ мн. (3) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): тімь ми... и дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли села на 
краснои на имА рошїори (Сучава, 1434 Сові. І, 374); ті(м) 

ми... и дали и потвердили єсми и(м) оу нашєи зємлн... се¬ 

лища скандалова подли рошїори и тодєрєщн (Сучава, 
1456 Сові. II, 568—569). 
ФОРМИ: наз. рошїори 1 (1434 Сові. І, 374); Ірошиори 1 

(1438 АііВ фотокоп.); зам. род. подли рошїори 1 (1456 
Сові. II, 569). 
РОШКА1 ч. (1) (особова назва): мн илїа воєвода... чини(м) 

(знамєн)ито... ожє тотьі истиннн слоуги наши пань оана 
рошка граматнкь и брать єго... служили намь правом 
вірно (Васлуй, і439 Сові. II, 51). 
ФОРМИ: наз. одн. рошка (1439 Сові. II, 51). 
РОШКА2 ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьт пєтрь воєвода... знаменито чинимь... ожє,.; дали єсми 1 
сє(с) ли(ст) на(ш) сєламь монастирски(м) людємь... о(т) 
рошка (Поляна, 1448 £>/#«А» 491). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. рошка (1448 491). 
*РОШ КАНТИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): хота(р) стоє починьшїи монастирь оу пьнгьрац . 
(!)... оупл’ЬАтсА сь хота(р) ро(ш)канїи (Корочин Камінь,; 
1458 МіН. Оос. 122); ино мн єсмо им досмотрили и познамє- 
нали коуда (б)нло и прислоухало издавна: почьнши ис 
верха от бєрєгь Брьлада... на могилоу копаноу пониже . 
Рошкан (Бирлад, 1495 БО II, 63). 
ФОРМИ: наз. ро(ш)каиїи (1458 МІН. Оос. 122); род. Рош- 

каи (1495 БО II, 63). 
*РОШКОВЬ прикм. (1) О пасика рошкова 

дцв. ПАСИКА І. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. рошкова (1448 Сові. II, 323). > 
Пор. РОШКА1. 
ЇРОШНОРИ див. РОШЇОРИ. 
*РОШЦ1ї ч. (1) (особова назва): мн пєтрь воєво(да)... 

чини(м) знаменито... ож(є>... пань рошц(ь) и братоу, 
(зіс.— Прим. вид.) єго кожь слоужили на(м) право и вір-, 
но (Сучава, 1448 Сові. II, 316), , 
ФОРМИ: наз. одн. рошц{і) (1448 Сові. II, 316). 
*РОШЧИНЬ прикм. (2): тА(м) ми... дали єсми и(м)... 

села на имі кьлимьнєщи по(д) доубровою, гдє є(ст) рошчи(н) 
домь (Сучава, 1448 Сові. II, 316); 1 
селище рошчино (1) див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. рошчи(и) (1448 Сові. II, 316); знах. 

одн. с. рошчиио (1436 Сові. І, 444). 
Пор. РОШКА1. 
РОШШИРОВАТИ див. РОЗШИРИВАТИ. 
РОШЬШИРИВАТИ див. РОЗШИРИВАТИ. 
*РТИЩЄВЬ ч. (1) (назва села у Київській землі): Село 

ртищє(в) а в томь сєлє отамо(н) и два слоуги на во(и)ноу. 
хоживали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: наз. одн. ртищє(в) (бл. 1471 ЛК3 9\). 
РУБАТИ, РОУБАТИ, РОУБАТЇ дієсл. недок. і док. 

(7) 1. недок. (що) 0дерева, віття і т. ін.) зрубувати (5): 
а имають... люди и сь юшковєць... дрьіва роубатї (б. м. н., 
1424 Р 104); а по всему гаю вол но ему дрива рубати 
(Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); хота(р)... о(т)толі на 
та(р)трачі до обрьшїє... тамо овцї пасїти илї рїбоу гонити 
илї роубати оу лісоу дрівь (Корочин Камінь, 1458 МіН. 
Оос. 122); 

(що) (ділити м'ясо тварин на поздовжні куски) рубати 
(1): Волно резникомь... бьідло купуючи, в ринку и в клет- 
кахь своихь тушами и чвертями, а на шроти рубаючи, 
кому хотя продавати волно (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 

. 2. док. (знак на дереві) зарубати (1): а хотар томоу село, 

на имі шєрбановци... на край лиса граб, тамо крсть роу-1 
бан (Сучава, 1492 Сові. 3. 162). 
ФОРМИ: інф. рубати, роубати, роубатї (1424 Р 104; 

1447 АрхЮЗР 8/1V, 10; 1456 ГПХМ; 1458 МіН. Оос. 122); 
теп. З ос. мн. роубаю(т) (XV ст. БС 28 зв.); дієприкм. пас. 
мин. наз. одн. ч. роубан (1492 Сові. 3. 162); дієприсл. од- 
нон. рубаючи (1389 РЕА І, 27). 
Див. ще *ИЗРОУБАТИ, *ЗР0УБИТИ, *ПОРОУБИТИ. 
РОУБЄЖТЄ див. РОУБ'ЬЖЇЄ. 
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*РОУБЄЖЬ ч. (2) границя, рубіж: а хота(р) той поусти- 
ни на верхь долиньї... та прости на тоуржоу(к) рубвжи 
(Сучава, 1453 Сові. II, 445); продали есмо... землю паш- 
ноую... оу гранєх, почонши: по Митин роубеж Чирчин- 
ский, а по Торокан (Друцьк, і492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. роубеж (1492 АЗ III, 23); знах. мн. 

рубіїжи (1453 Сові. II, 445). 
Див. ще РОУБьЖЇЄ. 
*РОУБЄЛЬ ч. (52) (грошова одиниця) карбованець 

(51): аще ли хто подь областию нашою вь епархией Луц- 
кой и Острозской... сия предания отческая и повеления 
княжения нашего переступить дерзнеть, десять тисечей 
рублей на нась и на єпископа (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
3); и завьску поставили есмьі н рубли чистого сєребра 
тбмь що тое село дрьжали (Сучава, 1415 Со5^. І, 116); а 
естли А ис тое мєньг вьістоуплю, а любо дьти мои... мели 
би в тое имє(н)є в дА(д)ковичи встоупатисА тогдн королю 
его мл(с)ти двьстє роублєвь заплачоу (Луцьк, 1490 Пам.); 
литовьскьіи рубль (1) див. литовский. 
ФиРМИ: знах. одн. рубль 4 (1456 Сові. II, 789); рубель 

2 (1408 Сові. II, 631); род. мн. рубли, роубли, роу(б)ли 
25 (1415 Сові. І, 116; 1418 Сові. І, 127; 1432 Сові. І, 343; 
1448 Сові. II, 362; 1453 Сові. II, 445; 1455 Сові. II, 561; 
1459 ВО І, 32; 1460 Вй І, 41; 1462 ВО І, 67; 1474 РГС 
і т. ін.); роублєвь, роублев, рублєвь, роубле(в) 7 (1387 СП 
№ 12; 1411 Р 76, 77; 1467 СП № 13; 1478 АЗ III, 17; 1490 
Пам.); рублии, роублїи 5 (1388 Р 37; 57, 678); рублов, 
рубловь 4 (1482 АЗ І, 81); рублей 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
3); знах. мн. рубли 1 (1411 Р 77); зам. знах. одн. один 
роубли 2 (1460 ВО II, 274); знах. де. рублм (1387 СП № 12). 

РУБИТИ діесл. недок. (3) (що) збирати (1): про то (ж) 
коли(ж) кто имє(т) рубити дєсАтиноу о(т) вина о(т) нас по 
нашєи зємли (в орие. зєми.— Прим. вид.) а о(н) бьі даль 
нашємоу монастирю вьішєписанномоу по сєдє(м) бочо(к) 
вина (Сучава, 1449 Сові. II, 378); 
О го р о д ь рубити (2) див. ГОРОДЬ 1. 
ФОРМИ: інф. рубити (1352 Р 6); майб. З ос. одн. имє(т) 

рубити (1449 Сові. II, 378). 
*РОУБЧЕ с. (1) (назва села на Буковині) Ропча: тьмже 

ми... дали есми ем(оу) одино село оу нашєи земли, на имь 
сторожинєць на сєрєть, повніше роубча (Сучава, 1448 
Сові. II, 300). 
ФОРМИ: род. одн. роубча (1448 Сові. II, 300). 
РОУБ'ВЖЇЄ, РОУБЄЖЇЄ, РОУБАЖЇЄ с. (5) границя, 

рубіж: а хотарь тАмь... дАль гдє роубьжїє на дрьвА (Су¬ 
чава, 1446 ПГСПМР). 
ФОРМИ: наз. одн. роубьжТє 3 (1446 ПГСПМР); роубе- 

жїє 1 (1446 ПГСПМР); зам. род. одн. до роубАЖЇє 1 (1446 
ПГСПМР). 
Див. ще * РОУБЄЖЬ. 
*РОУГАШЄВСКИИ прикм. (1) (пор. Роугашешти у 

Молдавському князівстві): били дани тоти н цркви ис попи 

■о(т) дєда нашего о(т) александра... црко(в) ис попо(м) 
іроугашєвска (Сучава, 1490 7>С 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. роугашєвска (1490 £>С 147). 
’ФОУДА1 ж. (32) (місце видобування корисних копалин) 

рудник (21): Му Шііоіб... сгупігп гпатіпііо... і і сіаіі іезто 
іогпи зіигі пазготи Ра^іи іиіи 2ет1и пазги ха іеЬо >уігпє 
Йихепіе па \уікі шсхпуіе... 2 роїті, 2 сіиЬго\уаті, 2 гиба- 
ті у 2 зеїузгсгаті (Ужів, 1420 АЗ І, 25); и мьі емоу дали 
и записали за его верную службоу тьіє села верхоу описа- 
ниє... з болотьі, из рудами (Київ, 1437 АЗ І, 34); дали 
есмо... село холопАчь... з болотьі з роудами и сь сьножа- 
тьми (Луцьк, 1451 Р 156); а хотарь... на сто(л)поу о(т)тол-Ь 
прости чєрє(с) поле... та роудою (Сучава, 1488 ДГСПМ); 
поуд а козі я (1) (назва місцевості у Молдавсь¬ 

кому князівстві): а хотарь... на сто(л)поу о(т)тол-Ь прости 
чєрє(с) поле на роудоу на козїю (Сучава, 1488 ДГСПМ); 
боярьская р о у д а (2) див. *БОЯРЬСКИИ; вели¬ 

кая роуда (6) див. ВЄЛИКИЙ1; коденская 
руда (2) див. *КОДЄНСКИИ. 
ФОРМИ: род. одн. роудьі (бл. 1458 Р 167, 168); дав. одн. 

роудЬ (бл. 1458 Р 168); знах. одн. роудоу (бл. 1458 Р 167, 
І68; і488 ДГСПМ); ор. одн. роудою (і432 Сові. І, 330; бл. 
1458 Р 167, 168; 1488 ДГСПМ); ор. мн. рудамй, роудами, 
ги баші (1420 АЗ І, 25; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7; 1433 Р 119; 
1437 АЗ ї, 34; І445 Р 150; 1446 АкЮЗР 18; і446 АЗ III, 5; 
1451 АрхЮЗР 8/IV, 17; 1452 АкЮЗР І, 21; 1465 АЗ І, 57 
І Т. ін.). 
Див. ще *0$ТРАЛА РІЮА, ПИЛИПОВА РУДА, *РІША 

8АУІАТЕС. 
* РОУДА2 ж. (10) (назва села у Львівській землі) Руда: 

а па(н) дмитровьімь Даниловича з роудьі листо(м) прига- 
ниль оже соуть неправьш фалшованьш листьі (Зудечів, 
1428 Р 111); а па(н) дмитрь даниловн(ч) з роудьі не могль 
свои(х) листовь по(д)пєрєтн и очистити свьдкьі (Зудечів, 
1430 Р 116). 
ФОРМИ: род. одн. роудьі (1428 РІП; 1430 Р 115, 116). 
*КЇША 5МЧАТЕС ж. (1) (назва села у Волинській зем¬ 

лі): у к Іотиг ргубаїі іезто 5\уіппиіи і Озіхиіи Риби, а 2 
бгиЬоіеу зіогопу іусЬ зеїузхсг ро Риби 5\уіаі;ес у ро 
гуки 2егбі (Ужів, 1420 А5 І, 25). 
ФОРМИ: знах. одн. риби З^ІаІес (1420 АЗ І, 25). 

РУДЄНСКАА ж. (4) (особова назва): а РудєнскаА маєт 
оу подворА своєго ворота поставити на влицу (!) (Луцьк, 
1494 АЗ І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. РудєнскаА (1494 АЗ І, 101, 102); 

род. одн. Руденскои 1 (1494 АЗ І, 102); Руденский 1 (1494 
АЗ І, 101). 

*РУДЄНСКИИ прикм. (1): а передтьім зо вєков (е орт. 
завсков.— Прим. вид.) через тьіи подворА чаруковское 
до рудєнского подворА дороги жадноє не бьівало ани оули- 
ци, ино кн(є)г(и)ни еє милость маєт тьіи ворота Руденскои 
загородити (Луцьк, 1494 А5 І, 101 —102). 
ФОРМИ: род. одн. с. рудєнского (1494 А5 І, 102). 
*РОУДКА ж. (2) (назва річки у Волинській землі): и 

мьі... дали есмо емоу... село Альшювь... а к томоу Дєрє- 
вАное на Роудце (Луцьк, 1446 АЗ III, 5); Се А грицко 
Аглкщєвнчь и своєю маткою-., продали есмо паноу сєг.коу 
хомєковичю коугь полА ись садкомь по роудкоу (б. м. н., 

1463 ГГЯ). 
ФОРМИ: знах. одн. роудкоу (1463 ГГЯ); місц. одн. на 

Роудце (1446 А5 III, 5). 
*РІШКА-ТИРІІ\УКА ж. (1) (назва села у Волинській 

землі) Турівка: у к іоти ргубаїі іезто Зоїотеп у Рибки- 
Тиги\уки (Ужів, 1421 А5 І, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. Рибки-Типшки (1421 А5 І, 27). 
РОУДНИКИ мн. (І) (назва села у Київській землі): 

К Житомироу жь село роудники а в томь сєлє дєвять члвка 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: яаз. роудники (бл*. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
*РУДНЬІИ прикм. (1) (багатий на руду) рудний: и 

ми... дали есмо ему село Киселинь... а село Вербяев вь 
Луцькомь повете, со всими тими приходи ... и з рудними 
лесьі, и с криницами (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 
12). 
ФОРМИ: ор. мн. рудними (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 

12). 
*РОУДОЛ@Ь ч. (1) (особова назва, стен. Ьгиоб = сла¬ 

ва + \уо1ї = вовк) Рудольф: далєи тьіи то ись тьіи листьі 
мистровьі посльднии мьлн в собь таковую рБчь какбихо(м) 

мьі кнзА бискоупа поудолба полца (!) апоустольского лє- 
кгата а тоу(т) жо и ва(с) тьжь оузгордьли а не хотіли би- 
хо(м) имьти за срБдники а за еднанье покоя (Брест Куяв- 
ський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. одн. роудолва (1447—1492 ЛКБВ). 
ЇРОУДОУ, ІРУДУ (РОДУ) (2): и завіску поставили єс- 

] мьі н рубли чистого срєбра тЬмь що тое село дрьжали... н 

20 8436 
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вьсєму руду (зіс.— Прим- вид.) (Сучава, 1415 Сові. І, 116); 
да єст от нас сурик... им... и вьсємоу роудоу их (Васлуй, 
1495 ВИ II, 41). 
Див. РОДЬ. 
*РУДАНЦ^ мн. (1) (назва села у Львівській землі) Ру- 

данці: а паклн би пань Баско не дальї тьхь ста куль пану 

Ивашкови о(т) сєЬ матки бжьь на другую матки божью 
оу рукь, тогда имаеть пань Баско дати оувазанье (!) пану 
Ивашкови оу РоудАнцЬ со всЬмь правомь (Львів, 1421 Р 
92). 
ФОРМИ: знах. Роудмиц* (1421 Р 92). 
РОУЖА ж. (1) (особова назва, лат. Коза): прїидоша 

прАд нами... Иванко Левич... пан Щєфоул... и плємє- 
ници их Иванко и Олюшка и Роужа ... и продали свою 
правоую отниноу (Сучава, 1492 ВВ І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. Роужа (1492 ВВ І, 509). 
РОУЖИНЬ1 ч. (1) (особова назва): мьі стєфа(н) воєво¬ 

да)... знаменито чини(м)... о(ж) тоти исти(н)нїи наш слоу- 
га, па(н) льнь роужинь, слоужил на(м) правою <и) вє(р)- 
но (Сучава, 1459 Созі. 3. 21). 
ФОРМИ: наз. одн. роужниь (1459 Созі. 3. 21). 

•РОУЖИНЬ2 прикм■ (1): мьі Стефан воєвода... знаме¬ 
нито чиним... оже тотьі истиннїи наши слоуги Жоурка 
Пинтече и брат его Петримань... и дроугаА плємєница их 
Єфросина, дочка Роужина... жаловали єсмьі их особною 
нашею милостїю (Сучава, 1495 ВВ II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Роужииа (1495 ВВ II, 249). 
Пор. РОУЖА. 
РОУЖИРЬ ч. (5) (особова назва): а па(к) фе(д)ка и се¬ 

стри еи ... и плємєница и(х) тоудора до(ч)ка сима роу- 
жирь... оуси оуноуковє сима^роужирь привилїе що имали 
они о(т) на(с) же на тое село коли соби били розділили 
они тако(ж) еи дали оу роуки слоузб нашемоу вьрномоу 
паноу тоадероу (Ясси, і495 ПГВСР). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. дочка (оуноуковє) сима роу- 

жирь (1495 ПГВСР). 
*РОУЖИЧЬ ч. (1) (особова назва): тЬмь мьі... дали есми 

ємоу... еще силищє тоу(д) (!) мьятннами где роужи(ч) си¬ 
ди (т) (Сучава, 1437 Созі. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. роужи(ч) (1437 Созі. І, 541). 
РОУЖЇН'бНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тє(м) мьш (!)... дали н потврьдили єсмьі емоу 
оу нашій зємли мо(л)да(в)скои его о(т)нни(!) и сєла(м) 
(!) на имА роужїньнїи, где би(л) до(м) его (Сучава, 1459 
Созі. 3. 21—22). 
ФОРМИ: наз. роужїиЬиїи (1459 Созі. 5. 22). 
РУКА ж. (247) 1. (одна з двох верхніх кінцівок людини) 

рука (11): а писано оу Соучав-Ь... роукою Братьїєвою (Су¬ 
чава, 1401 ДІД); пєтрь жалова(л) на яна и(ж) ємоу 
четьіри па(л)ци оутАль оу роу(к) (XV ст. ВС 23); омочивьій 
со мною вь соль руку той мя предасть (Краків, 1478 
ОБРИ 130). 

2. порука (1): а се я пань михаило ивановичь заставиль 

своє село чєрепннє григорєву сну двдвьского осташкови 

а кь пана ходковв руць лоевичА во к гривень (Львів, 
1386 Р 31). 

3. почерк (1): а писа(р) то(т) те(ж) к роуцє свое(и) сА 
при(з)на(л) (Берестя, 1496 ВМКФС). 

4. (у знач, прислівника) власноручно (1): Писань у Вьіл- 
ни, мая двадцать первого дня индьікта девятого Вежгайло 
Діякь рука (Вільна, 1431 ГВКЛ 9); 
Они оу одиноу роукоу (1) нікому: а ми 

имаемо их твердо и статочно держати... и николи на волю 
их иє поустити, ани вьідати их на иноую ни на одноу сто- 
поноу и ни оу одиноу поукоу, ни до Литви, ани до Баса- 
раб, ани цареви Аж-Гєриєви, ани до Тоурков ани до Оугор 
(Сучава, 1462 ВО II, 292); г и к о ) и кЬ ^аПо^п о ] и 
(1) насильно, силою: І іеі, іезШЬу сЬгезііапіп, пекоіогоі... 

гикоіи кЬ^аио^поїи теї згіо и'сгіпШ... таіеі Ьуіі кагап 
(Луцьк, 1388 ІРЬ 106); рукоу дати (кому) (1) 
пообіцяти: а мовили перед нами и рукоу дали собь с того 
не виступити, твєрьдо держати (Луцьк, 1463 АЗ І, 56); 
роукою (чиєю зробити що) (1) за допомогою: Твмь ми при¬ 
дали єсмьі пискоупови вормєньскомоу Оганєсови цєркьі 
вормєньскиА и попи ихь... которїи би его не слоушали, 
мьі его исказнимьі его же роукою (Сучава, 1401 ДІДУ, 
и с ь руки (чиєї) (3) за чиїм розпорядженням: ись его 
руки свль єсмь (б. м. н., 1386 Р ЗО); а ргу іот Ьуіу г тоіеу 
гикі гетіапе Вегезіеузкі]*!... а з рапа тагко^у гикі зіи- 
геЬпусі патізпука ЬегезіеузкаЬо (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
оть роукьі (чиєї) (1) через кого: а тое привилїе ви- 
шеписа(н)ньі(х) прє(д)ко(в) наши(х) изгиноули о(т) роуки 

крьстини сна пантєлеева (Васлуй, 1464 ВІДкА* 517); 
через роуки (чиї) (2) за посередництвом (кого): 
а дан(н) (!) сей листь через руки вєлвбно(г) мужа донина 

подканслврего кролєвства (по)лско(г) пробоща в(с)того 
(ФлорїА)на прєдь краковомь (Медика, 1415 Р 87); а тни 
П'ЬнАзи брали есмо через роуки боАрина Єго Милости Ро¬ 
мана Митковича (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); оу роуки 
(кому, чиї) (173), оу роукахь (кому, чиїх) (2), о у 
р о у к ь (чиїх) (1) у власні руки: и гєргє сА тоу(т) не 
запр-Вль, рє(к) пр'Ь(д) на(с): правда, єси да(л) оу мои(х) 
роу(к) твои злати (Сучава, 1449 Созі. II, 385); І и іош зіаі 
гобуіеі пазг Куг ТЬеокіузі; туїгороіуі... і гаріаіуі и гику 
Рапи 2игги Роіотрапи, изе Ьоіошуту рупігу (Сучава, 1465 
ОБ 176); а они и тое привилїе дали оу наших роуках 
(Сучава, 1491 ВВ І, 452); и оуставше наши слоугн... та 
заплатили оуси тотьі вишєписанїи пинВзи... оу роуки 
слоуз'Ь нашемоу юра (Сучава, 1495 ЗСІМ II); (робити що) 
в р у ц'Ь (кого) (1) в присутності (кого): а мьі такижь 
слюбили есми и олдовали и присАгли в руц'В писанного 
(в ориг. пасанного.— Прим, вид.) пана михаила (Сучава, 
1434 Созі. II, 664); к (чиїй) роуц'Ь постоу пити 
(кому що) (1) передати у власність чию: я кнАзь Михайло 
Васильєвичь постоупиль есми дАдиной своей кнАгини Сєме- 
новой Марьи и зАтю еи кнАзю Сємєноу Юрьєвичоу имЬньє 
на имА ГородокьсовсВми тими присєлки... а к моєи роуцВ 
мн'Ь постоупила дАдинаА моА кнАгини СемєноваА МарьА... 
им'Ьнье на имА Манєвь... со всШи пожитки (Вільна, 1482 
.45 І, 79); своєю рукою (6) а) власноручно (4): 

тут тие грани сам княз великий Швитригайло привернув¬ 
ши свои кон и, винемши кордь, своєю рукою тие грани за- 
рубал (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); б) (про 
складання клятви) поклавши руку на хрест (2): Оустав- 
лАемь з ра(до)ю наши(х) пано(в) колїжь которни 
рьїцєрь... не боудєть пере (і) соудомь оважонь... а‘ 
боудє(т) однова длА его добро(г) битлєнїя имєетсА 
своєю роукою о(т)ирисА(ч) и очистіть (XV ст. ВС 26 
зв.); нсь своей роуки дати (1) дати влас-. 
ною рукою, подарувати: можеть о(т)дати и продати... 
и ближнємоу своємоу ись своей роуки дати (Луцьк, 1451 
Р 159); бьіти в руках (о у роуки) (кого, 
чиїх) (7), бити оу роуц'Ь (чиїй, кому) (2) див. 
БЬІТИ1; взяти кь своей р у ц е (к своимь. 
рукам) (2) див. ОУЗАТИ; вийти з рукь (чиїх) 
(1) див. ВЬІИТИ; вин Ати на руки (1) див., 

ВЬІН'ЬТИ; кь вьрнои руцЬ (2) див. В'ЙРНЬІИ; 
дати (що) о у роуки (кому) (5), дати (кого) в 
руки (чиї, кому) (2) див. ДАТИ; держати (кого) о у 
твєрдои и о у в'Ьрнои р о у ці (1) див., 
ДЄРЖАТИ; по левой р у не (5) див. ^Л^ВЬІИ; 
на лівоу рлкоу (1) див. *Л'ВВЬІИ; пасти, 
в ь р ь ц А (кому) (1) див. ПАСТИ2; посполитою 
рукою (3) див. ПОСПОЛИТМ; посполною ру¬ 
кою (2) див. *ПОСПОЛНМИ; оть правоє роу¬ 
ки або оть л є в о є (1), п о правой руде; 
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(1), по правой (руде) (1) див. •ПРАВЬІИ1; с л ю б и- 
т и р у к о ю (1) див. СЛЮБИТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. рука (1431 ГВКЛ 9); род. одн. руки, 

роуки 5 (1386 Р ЗО; 1451 Р 159; 1484 ДМ\ 1500 ДПЖН); 
роукьі 1 (1464 £>//?«А» 517); роу(к) 1 (XV ст. ВС 23); 
дав. одн. руде, роуцє 5 (1322 АрхЮЗР 1/VI, 2; 1496 
ВМКФС; 1497 АЛРГ 79; РИБ 683; 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 119); ооуцЬ. дуці 4 (1386 Р 31; 1482 АЗ І. 
79; 1496 АЛ'М 128; Ї498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); знах. 
одн. руку, роукоу, рукоу, р/ккоу (1400 Сові. І, 37; 1442 
Сові. II. 88; 1448 Сові. II. 733: 1462 ВО II. 292: 1463 
АЗ І, 56; 1478 ОБРИ; 1492 ВО II, 292); ор. одн. 
рукою, роукою, гикоіи (1370 Р 18; 1388 2РІ 106; 
1401 /?//? 45; 1408 Собі, і, 61; 1413 ОБРН 115; 1421 Р 93; 
1433 Р 123; 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102; 1478 АЗ І, 76; 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 119 і т. ін.); місц. одн. в (по) роуцє, руце 
З (XV ст. ВС 11,33 зв.); роуц*, руць 2 (1462 ВО II, 292; 
1478 ЗРМ)\ наз. мн. зам. місц. єст оу роуки 3 (1494 ВО 
II, 33, 35, 37); єст оу роукьі 1 (1494 ВО II, 80); род. мн. 
рукь, роу(к) (1392 Р 46; 1424 Р 100; 1449 Сові. II, 385; 1500 
Сові. 5. 234); дав. мн. рукам (1499 АЗ І, 118); знах. мн. 
руки, роуки 134 (1392—1393 РФВ 170; 1415 Р 87; 1445 
Сові. II, 218; 1470 ВО І, 150; 1479 ВО І, 221; 1481 ВО II, 
364; 1488 ВО І, 363; 1495 ВО II, 74; 1500 ВО II, 
175 і т. ін.); роукьі, гику 41 (1442 Сові. II, 88; 1457 
ВО І, 4; 1462 ВО І, 52; 1465 ОЬ 176; 1473 ВО І, 186; 1486 
ВО І, 290; 1490 ВИ І, 390; 1495 ВО II, 64; 1497 ВО II, 116; 
1500 РА і т. ін.); місц. мн. оуроуках, роука(х) (1449 Сові. 
II, 385; 1462 ВО І, 66; ВО II, 292; 1464 ШР«А» 517; 1491 
ВО II, 452); знах. де. руць, роуць 4 (1400 Сові. II, 618; 
1401 Р 65; 1434 Сові. II, 664; 1448 Сові. II, 738); ру(к), 
роу(к) 2 (1392 Р 46; 1500 Сові. 3. 234); роуци 1 (1462 ВО 
II, 292); рьцм 1 (1481 ВО II, 238). 

*РУКОИМЬ ч. (1) (стч. гикоіті) поручитель: а мьі 
боАрє зємли мо(л)давскои на верху листа сєго по имєни 
попсани яко истци и рукоимЬ слюбуемьі и ручимьі при 
нашєи чти... и(ж) на(ш) господа(р) алєксандрь воєвода... 
а по нє(м) будущєи имЬю(т) по(л)нити (б. м. н., 1421 Сові. 
І, 142—143). 
ФОРМИ: наз. мн. рукоим£ (1421 Со5^. І, 143). 
* РОУКОИМ'ЬСТВО с. (і) (стч. гикоіетзілч, стп. г§- 

коіетзіхуо) грошова порука, грошове забезпечення: коли 
хто бадє(т) осджєнь но (!) досьіть-оучинені я алюбо на 
роукоим'ьство а они нє(т)бають изь соудоу идоу(т) про(ч) 
(XV ст. ВС 17 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. роукоим'ьство (XV ст. ВС 17 зв.). 
ЇРУКЬ див. РОЇСЬ1. 
*РОУМЬРОУЛЬ ч. (1) (особова назва): А хотар тон сє- 

лищи, где бил трьгь Сьрати, по вьшіє оустїє Сьрати... 
до сєлищє БодЬ Роумьроула (Сучава, 1489 ВО І, 374). 
ФОРМИ: род. одн. Роумьроула (1489 ВО І, 374). 
*РОУНКОУЛЬ ч. (2) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): А хотарь томоу сєлоу на имЬ Бєркишєщєм, що 
соут на МолдавЬ, почєншє от блота Мьстакиноулоуи... до 
обрьшїа потока Роункоулоуи и от там долЬ потоком Роун- 
коулоуи до моста Хасниш (Сучава, 1473 ВО І, 183). 
ФОРМИ: род. одн. молд. Роункоулоуи (1473 ВО І, 183). 
РОУНКОУШАРОУЛ ч. (1) (назва пагорка у Молдавсь¬ 

кому князівстві): Тємжє видєвшє єго правою и вєрною 
слоужбо (!) до нас, дали ємоу и потврьдили ємоу єго от- 
иина села єго на имь на Драгошєва поль Никидом... и поя- 
на... и ... роункоушороул (Сучава, 1458 ВО І, 19). 
ФОРМИ: наз. одн. зам.род. роункоушороул (1458 ВО І, 19). 
*РОУНКЬ ч. (3) (молд.) поляна (1): єсмо дали... нашє- 

моу свАтомо(у) монастир(оу) от Тазлова и бранищю, що єст 
около монастир, починшн от верх Никида... до роунка, що 
єст на верх Вєлнкои Фроумоаси (Сучава, 1491 ВО І, 473); 
роункь БєркЬзєв (1), роункь Б о з ї - 

овь (1) (назви полян у Молдавському князівстві): почьн- 
ши (х)отар той бранищи от обрьшїи Лаоури... до роункоу 

БєркЬзєв (Сучава, 1490 ВО І, 420); И єщї єсмо дали...на- 
шємоу свАтомо(у) монастир(оу) от Тазлова и бранищю, 
що єст около монастир, починши от верх Никида... долоу 
до роунка Бозїова (Сучава, 1491 ВО І, 473). 
ФОРМИ: род. одн. роунка 2 (1491 ВО І, 473); роункоу 

1 (1490 ВО І, 420). 
*РОУПТУРА1 ж. (6) (назва місця у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь оуси(м) ти(м) чєтьірємь сєломь почєншє 
о(т) гдє падає(т) бєлошєва заподїа оу мильти(н)... та на дроу- 
гую ру(п)туру (б. м. н., 1425 Сові. І, 168); Ино ми єсмо 
им досмотрили и познамєнали... почьнши ис верха от бє- 
регь Брьлада... та чєрєс чєрлєноую доубровоу право на 
роупт(оуроу) (Бирлад, 1495 ВО II, 63). 
ФОРМИ: знах. одн. роуптоуроу. ру(п)туру, роупт<оу- 

роу) 5 (1425 С05*. І, 168; 1453 Сові. II, 445; 1458 МіН. Бос. 
121; 1495 ВО II, 63); зам. род. одн. о(т) роуптоуроу 1 (1458 
МіН. Оос. 121). 
РОУПТОУРА2 ч. (1) (особова назва): тЬмь мьі...дали єсмьі 

ємоу оу нашєи зємли... сєлищє мьірлєково и гдє є(ст) 
ми(к) роуптоура (Сучава, 1434 Сові. І, 374). 
ФОРМИ: наз. одн. роуптоура (1434 Сові. І, 374). 
Див. ще РОУПТОУРЬ. 
РОУПТОУРЬ ч. (2) (особова назва): а мьі такождєрє и 

от нас єсми дали и потврьдили слоузь нашємоу Ильї Нашфь 
тоє прьдрєчєноє село... на им'Ь Мьгдьшанїи, гдє бил Мик 
Роуптоурь (Сучава, 1490 ВО І, 396). 
ФОРМИ: наз. одн. Роуптоурь (1490, ВО І, 396). 
Див. ще РОУПТОУРА2. 
РОУСАВА ж. (4) (назва річки у Подільській землі): 

Мьі кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... о(з)на(и)моуємо... 
И(ж) ми дєи змилова(в)шисА Но(д) (!) слоугою Наши(м) 
оурожоньі(м) Єрємиєю Ша(ш)ко(м)... при (в)сюи о(т)- 
чи(з)нь,.. є(го) зоставоую и... надаю... Городище... И зо 
(в)сєю зє(м)лєю На(д) рєкою роусавою... а рє(ч)ками... 
в роусавоу впадаючими (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: наз. одн. роусава (1459 Р 171); знах. одн. роу¬ 

савоу (1459 Р 171); ор. одн. роусавою (1459 Р 171). 
*РОУСАЛКА ч. (1) (особова назва): Што єси к на(м) 

всказьіва(л) своими посльї кнзмь сємєно(м) ивановичє(м) 
а михаило(м) роуса(л)кою (б. м. н., і495 ПЛПС). 
ФОРМИ: ор. одн. роуса(л)кою (1495 ПЛПС). 

РУСАНЬ ч. (2) (особова назва): Ми кнА(з) двдь дмитрие- 
ви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... чиними знамєни(т)... 
коли кнА(з) велєбнии дмитрии иньмь имєнє(м) корибу(т)... 
голдованиє и вьрность... володиславу... королеви польс- 
кому... слюби(л) а ми имєнємь и моча вшн(х) зємлАнь єго... 
ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39); пєрвии по¬ 
ручник) кнА(з) ми хан л о євнутєви(ч)... лєвь плакси(ч) 

лєвь васильєвь снь ру(с)нь (б. м. н., 1392 Р 46). 
ФОРМИ: наз. одн. русаиь, ру(с)нь (1388 Р 38; 1392 Р 46). 
РОУСЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): Тьмь ми... дали єсми имь оу нашєи зємли села на имь 
Роусєіци под Мьломь и на Сєрєть Склипотєщи (Сучава, 
1443 ВАМ 41). 
ФОРМИ: наз. Роусєщи (1443 ВАМ 41). 
РОУСИ1 мн. (4) (назва села у Молдавському князівстві): 

Тьм ми... дали єсми и потвердили слоугамь нашим... таА 
сєла: Роуси от Язєра и Рєдьни на Тоутовь (Сучава, 1458 
ВО І, 20); Ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша прьд нами... Крьстина, дочка Воиславина... и 
дали господствоу ми три сєла на Добровєць єдно на имь 
Роуси (Гирлов, 1499 ВО II, 161—162). 
ФОРМИ: наз. Роуси (1458 ВО І, 20; 1499 ВО II, 162, 

163); знах. Роуси (1458 ВО І, 20). 
ЇРУСИ2 *(ГІРУСИ) (1): мьі панове и боАрє зємлв мол- 

дав(с)кои па(н) михаль бра(т) воєводинь, па(н) бра(т)ль 
нАмєду(д)... слюбуюмь и слюбили єсми с нашими г(с)по- 
дари... вєлєбному кролєви... вєрнимь бити и помагати... 

20* 
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противь (п)руси (в ориг. русн.— Прим. вид.) (Сучава, 
1395 Собі. 11,612—613). 
Див. *ПРУСИ. 
РУСИЛОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьільї 

свьтки: кнзь Ивань Санкушковичь... а пань Олехно Ру- 
силовичь (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 103). 
ФОРМИ: наз. одн. Русиловичь (1473 ЛрхЮЗР 8/IV, 103). 
РУСИНОВИЧЬ, РОУСИНОВИЧ ч. (5) (особова назва): 

пєрвьіи поручни(к)... ива(н) ру(с)нови(ч) (б.м.н., 1392 
Р 46—47); А на твердост верху писаних рЕчий я Андруш- 
ко Русинович и пєчат єсми привЕсил к сєму моєму листу 
(Луцьк, 1494 А5 І, 102); Би(л) на(м) чоло(м) дворАни(н) 
на(ш) ивашко роусиновичь и проси(л) в на(с) оу воло(ди)- 
мирьско(м) повьтє села (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. Русинович, роусиновичь, ру(с)но- 

ви(ч) (1392 Р 47; 1494 АЗ І, 101, 102; 1499 ГОКІР); дав. 
одн. роусиновичоу (1499 ГОКІР), 
РУСИНЬ1 ч. (2) назва українця феодальної доби: ажє 

побЕгнєть русинь а любо руска или во львовь... видати 
єго (б. м. н., 1352 Р 6); а тако(ж) тотьі люди да имаю(т) 
слободу... руси(н) или грьчи(н) или бу(д) какьі Азьі(к) да 
не да(ст) тьі(х) люди ни да(н) ни посаду (Сучава, 1453 Сові. 
II, 461). 
ФОРМИ: наз. одн. русинь, руси(н) (1352 Р 6; 1453 

Созі. II, 461). 

* РУСИНЬ2 ч. (2) (особова назва): а на то, коли єсми 
хотарили то(т) хотарь, биль са(м) г(сд)ва ми и бьіль на(ш) 
митрополи(т), ки(р) 0єо(к)тисгь... и на(ш) бгомолєбни(к) 
по(п) руси(н) сь свои(м) сно(м) богдано(м) (Сучава, 1456 
Сові. II, 583); роуси(н) землю дє(р)жить Тимо(в)щиноу а 
с тоє зємли дани идеть три вєдра мєдоу (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. роуси(и), руси(и) (1456 Собі. II, 583; 

бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
*РОУСІЯ ж. (1) (територія, заселена східнослов'янськи¬ 

ми народностями) Русь: присшіаль да (!) на(с) Бгомолєць 
нашь архима(н)дри(т) Пєчєрскїи с кїева... чє(р)нцьі крьі- 
лошанЕ и засто(л)пники жалоуючися на митрополита 
кїєвского и всєя роусїе (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. роусїе (І48І ГПМ). 
Див. ще РУСЬ1. 
РУСКА1 ж. (1) назва українки феодальної доби: аже 

пооегнєть русинь а любо руска илн во львовь... видати 
его (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМА: наз. одн. руска (1352 Р 6). 
РОУСКА2 ж. (7) (особова назва): А привил'іє староє, що 

имал Бончакь и сестри єго Анна и Роуска... оно ест оу 
роуки Тома (Сучава, 1494 ВИ II, 35); мьі Стефан воєвода... 
знаменито чиним... ожє тотьі истиннїн наши слоуги... сьінь 
Станин, и братанича их Роуска... жаловали єсмьі их 
особною нашєю милостїю (Сучава, 1495 ВБ II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. Роуска (1494 ВО II, 34, 35, 36, 37; 

1495 Вй II, 249); дав. одн. Роуски (1494 Вй II, 34, 36). 
*РОУСКАНИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьі також дали... слоугам нашим... тото вьішє- 
писанноє мЕсто... межи Роускани и межи Гьнєщи (Доль- 
ний Торг, 1466 ВО І, 114); Тем мьі... дали и потвердили 
есмо им... одно селище... межи Гьнєщїи и межи Роуска- 
нїи (Сучава, 1467 ВО І, 117). 
ФОРМИ: ор. Роускаии 2 (1466 ВО І, 114); Роускаиїи 

1 (1467 ВО І, 117). 
*РОУСКАНЇИ див. * РОУСКАНИ. 
РУСКИИ, РУССКИИ, РОУСКИИ, РУССКІИ, РУСКИ, 

роуски, руський, рускіи, роускьі, рускьіи, 
русьскьіи прикм. (166) 1. (який стосується східно¬ 
слов'янських земель, які входили до складу Королівства 
польського і Великого князівства Литовського) руський 
(151): А се А король казимирь краковьскии и куАвскии 
и господарь рускоЕ землЕ даль есмь слузЕ своєму иванови 

дворище заньво (так.— Прим, вид.) матЕичича (Казимир, 
1349 Р 3); а городовь оу рускои зємли новьіхь не ставити 
(б. м. н., 1352 Р 6); мьі Великин коро(л) влодиславь... 
польски... и роуски... знаємо чинимь... ажє нашь... слоу- 
га данило дажбогови(ч)... послужиль намь (Краків, 1394 
Р 53—54); Ми Владиславь... коро(л) пол(с)ки(н) литов(с)- 
ки(и) и руски(и)... чинимьі знаємо... ажє... па(н) ходко 
чємереви(ч) послужи(л) на(м) вєрнє (Львів, 1399 Р 59); 
мьі великий князь швитрикгал литовскии, рускни чинимь 
знаменито.,. симь нашимь листомь... хто нань возрить 
(Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 19); На которого соимоу конча- 
нїє... вєлєможньї панове: пань Станиславь с Ходча... 
и пань Михайло Боучачскьі... и... крол Казимирь... и вєли- 
кьі кнезь литовскьі и роускьі... и рада господар А Стєфана 
воеводьь.. из дроугои сторони, соуть сосланьї (під Хоти¬ 
ном, 1467 ВО II, 297); Самь Казимєр... корол полский, 
великий кн<А)зь литовский, пуский... и иньїхь (Луцьк, 

1487 АЗ І, 240); Са(м) Алєксандрь... вєлики(и) кнзь ли- 
(т)вски(и) роуски(и)... и ини(х) (Вільна, 1499 ГОКІР); 
руская личба (1) грошовий курс, платіжна 

вартість грошової одиниці в руських землях: Мьі болє- 
славь инако швитрикгайло... кнАзь чєрниговскии... зна¬ 
ємо то чини(м) ... ажє даровали єсмо и даемь слузЕ нашєму 

юркови козєнАти на своємь сєлЕ на хватовцехь н копь 
рускои личби краковскои монЕтьі (Коломия, 1424 Р 102); 
руское право (1) руське право: што оу рускомь 
правв сЕдАть кмєти оу земьскомь ис тЕхь брали єсмьі ис 
подимья по колодЕ вовса (б. м. н., 1386—1418 Р 35); 
гривна руская (1) див. ГРИВНА 1; копа 
руская (1) див. КОПА 2. 

2. (давньоруський) руський (7): тАгаль сА пенко коу- 
нашєвичь ис вєрєщакомь Боутевичєм о гай... ко кожє 
(!) бьівь Коунашєвичов из вЕка при роуских кнАзАх 
(б. м. н., 1369 ПСЧК); а такЕ(ж) оставлАємь (его) Ако за 
кнА(з) льва били за руски(х) кнАжать (Медика, 1415 
Р 87); а (з)нати и(м) тимь а(р)хима(н)дрито(м)... а вєли- 
ки(х) господарей свои(х) владЕюіци(х) вєлики(м) княжє- 
нїє(м) роускимь и кїєво(м)... онь же наречете А мати гра- 
дово(м) роускїє землн (б. м. н., 1481 ГПМ). 

3. (який стосується східнослов'янських народностей 
на території Королівства польського і Великого князів¬ 
ства Литовського) пуськнй (3): В лЕто... ста(л) сА соу(д) 

в велїю стого ма(т)0ея... при пноу яскоу кмитб СтаростЕ 
роускомь (б. м. н., 1369 ПСЧК); а при томь бьіли свЕдци: 
пань миколаи спичникь воєвода снАтиньскии... пань 
хроль варвариньскии воронко вонть коломьшскьіи рус- 
кин (Коломия, 1398 Р 57); а прото єстли на пєрвьшии ва- 
ши листи... не єсть к ва(м) принесено можете ачьсА ва(м) 
оузвиди(т) радное на тии то послЕднии мистровн лис¬ 
ти... которьш тежь єсмо ва(м) роуски(м) язико(м) 
прєложили длА леіішєго розоумЕнья (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 

4. (у знач, іменника середнього роду) руське (1): а о(т) 
того села на низь днЕстромь до морА к зємли волоском 
тАгнєть а на гору днЕстромь наше рускоє (Ланчиця, 
1433 Р 125). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. рускии, руский, роускии, рускїи, 

руський, роуски(и), руски(и), ру(с)ки(и) 35 (1377 Р 24; 
1388 Р 36; 1390 Р 175; 1398 Р 57; 1408 АкЮЗР 6; 1421 
Р 93; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 7; 1446 АЗ І, 42; 1487 АЗ І, 87; 
1499 ГОКІР і т. їн.); Русскїи, русскии, рус(с)кии 8 (1410 
АкВАК XI, 5; 1433 Р 124; 1434 Р 128; 1447—1492 ЛКНБ; 
1454 АЛМ 12; 1495 АЛМ 85; 1498 ГВКЛ 22; 1499 АЛМ 
36); роуски, руски 7 (1394 Р 53; 1395 01 166; 1407 АрхЮЗР 
8/1, 3; 1415 Р 86; 1433 Р 120; 1438 Р 140; 1478 АрхЮЗР 
4/1, 8); роускьі, ру(с)кьі 2 (1445 Собі. II, 729; 1467 ВИ II. 
297); рускьіи 2 (1412 Р 81; 1414 Р 85); русьскьіи 1 (1411 Р 
76); зам. ор. одн. ч. роускїи (1445 Собі. II, 725); род. одн. 
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ч. ру(с)кго, ру(с)ко(г), роуского 3 (1395 Сові. її, 612; 
1401 Р 64; 1481 ГПМ); русько(го) 1 (1478 ОБРН 130); 
дав. одн. ч. роускомоу, рускому, роускому, рускомоу, 
руско(м), ру(с)кому 20 (1388 Р 42; 1395 Сові. її, 612; 
1402 Сові. II, 623; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1435, 
Сові. її, 687; 1439 Сові. II, 712; 1462 ВО II, 292; 1468 ВО 
II, ЗОЇ; 1479 ВО II, 351 і т. ін.); русскому, рус(с)кому З 
(1386 Р ЗО; 1388 Р 40; 1403 ДГМ 322); зам. род. одн. ч. 
дидича роускомоу 1 (1485 ВО II, 371); ор. одн. ч. роускимь, 
роуски(м), руски(м) 4 (1442 Сові. II, 716; 1447—і492 ЛКВВ\ 
1455 Сові. II, 774; 1481 ГПМ);роускмм 1 (1499 ВО II, 419); 
місц. одн. с. оу (при) рускомь, роускомь (1369 ПСЧК; 
1386—1418 Р 35); наз. одн. с. рускоє (1433 Р 125); наз. 
одн. ж. роускаа (1455 Сові. II, 769); род. одн. ж. роускои, 
рускои, рускоі 14 (1361 А02 6; 1378 ЗНТШ 1Л, 4; 1393 
Сові. II, 607; 1408 Сові. II, 633; 1424 Р 102; 1453 Сові. II, 
765; 1467 ВО II, 297; 1499 ВО II, 442 і т. ін.); рускои, 
роускои 7 (1349 Р 3; 1359 Р 10; 1366 Р 12; 1370 Р 18; 1377 
Р 23; 1393 Р 52); роускоє 1 (1394 Р 54); русько* 1 (1368 
Р 16); роускїє 1 (1481 ГПМ); ! роскои 1 (1434 Сові. II, 670); 
ор. одн. ж. рускою (1433 Р 125); місц. одн. ж. оу рускои 
(1352 Р 6); наз. мн. ч. русци 1 (1455 Сові. II, 769); род. мн. 
рускихь, рсуски(х), руски(х) 6 (1398 ЗЛЕІК; 1415 Р 87; 
1434 Р 130; 1435 Р 132; 1481 ГПМ); рускьіхь, роускьіх, 
рускьі(х) 5 (1400 Р 61; 1434 Сові. II, 664, 666; 1467 ВО II, 
297); дав. мн. роускимь, рускимь (1436 Сові. II, 706; 1499 
ВО II, 448); знах. мн. ж. рускии (1496 АЛРГ 72); ор. мн. 
рускими (1388 Р 37); місц. мн. при роуских (1369 ПСЧК). 

*РОУСКОВЬ1 ч. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 
зівстві): почьнши (х)отар той бранищи от обрьшїи Лаоу- 
ри... до обрьшїє Роускова (Сучава, 1490 ВО І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. Роускова (1490 ВО І, 420). 
*РОУСКОВЬ2 прикм. (1) О (полїн а) роуско¬ 

ва див. ПОЛЕНА1. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. роускова (1453 Сові. II, 445). 
РОУСКЬІ див. РУСКИИ. 
РУСКЬІИ див. РУСКИИ. 
*РУСНЬЗЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє... 
дали єсми сє(с) листь на(ш) людє(м) о(т) рьіпчича(н)... и 
о(т) пасьїкьі о(т) радовци н о (!) пасьїки о(т) русньзєщи 
(Побрата, 1448 ДГПР). 
ФОРМИ: род. русиьзєіци (1448 ДГПР). 
*РОУСОВЬ прикм. (2): ТАм мьл... дали и потврьдили 

єсми имь... село на имА Котєчарьіи, що оньї коупили от 
ГрАкьі, дочка Роусова (Сучава, 1471 ВО І, 164); 
могила роусова (1) див. МОГИЛА1. 
ФОРМИ; наз. одн. ж. Роусова (1471 ВО І, 164); знах. 

одн. ж. роу(е)овоу (1415 Сові. І, 121). 
Пор. РУСЬ. 
РОУСОНҐВГЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі стєфань воєвода ... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсми нашємоу монастирю о(т) польньї... села на имБ... 
рєпчичаньї... и роусоньгь (Сучава, 1446 ПГСПМР). 
ФОРМИ: наз. одн. роусои*гь (1446 ПГСПМР). 
РУССКИИ див. РУСКИИ. 
РУССКІИ див. РУСКИИ. 
*РОУСОУЛОВЬ прикм. (1): Тєм (ми)... дали и потврь¬ 

дили єсми єго право(у)ю отниноу... що и сфедитєлствовал 
прєд нами... ажє... тоти єго привилїє що имал оуси ємоу 
пахорили (!) вь домо(у) Роусо<у)лов (б. м. н., 1472 ВО 
І. 177). 
ФОРМИ; місц. одн. ч. вь Роусо(у)лов (1472 ВО І, 177). 
Пор. *РОУСОУЛЬ. 
*РОУСОУЛЬч. (1) (особова назва): а тоти привилии пого- 

рили оу дом Роусоула от Флочєщи (Сучава, 1491 ВО І, 
452). 
ФОРМИ: род. одн. Роусоула (1491 ВО І, 452). 
РОУСЧОРЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а слоуз* нашємоу фрьчи, и братоу єго, митоутє- 

лоу... да є(ст) роусчор'іи и доумбрьвица (Сучава, 1491 
Сові. О. 37). 
ФОРМИ: наз. роусчорїи (1491 С05/. £. 37). 
РУСЬ ч. (3) (особова назва): о(т) мьстичовь короткий па- 

вєль григорь павєль писарь пань вахно танча алхатарь 
русь никєль родминцє русь ганко пєтько бруновичь (Львів, 
1368 Р 16); а єщє при томь бьіли посльї сь Львова, што сь 
нами сєсє дЬло доконали, мьічко куликовьскьіе.,, и ханьїсь 
вєрзьсть и русь никлюсь (Сучава, 1408 Сові. II, 633). 
ФОРМИ; наз. одн. русь (1368 Р 16; 1408 Сові. II, 633). 
РУСЬКИЙ див. РУСКИИ. 
*РУСЬ1 ж. (3) (територія, заселена східнослов'янсь¬ 

кими народностями) Русь: ажє поидєть на русь што лит- 
вьі слушаєть королеви не помагати... ажє поидуть на русь 
што королА слушаєть литовьскимь кнАзємь нє помагати 
(б. м. н., 1352 Р 6); Благословенне Ісидора, митрополита 
Киевского и всея Руси (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: род. одн. Руси (1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5); знах. 

одн. русь (1352 Р 6). 
Див. ще *РОУСІЯ. 
РУСЬ2 ж.у зб. (6) 1. жителі руської землі (4): ажє пои¬ 

дуть таровє(!) на львовьскую землю тогда руси на львовь- 
ц* нє помагати (б. м. н., 1352 Р 6); а свьдковє на то пань 
хрщєнь... иньїхь много бьіло при томь добрьіхь люди(и) 
полАнь и руси (Львів, 1399 Р 59); а намь сущимь право- 
славньїмь християномь Ляхомь и Русн достоить исполня- 
ти Божия церкви (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 

2. православні (2): есмо бо нини, даль Богь, одино братя 
християне Латьіни и Русь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /V1, 5); 
Такьжо и ко князємь и кь паномь рускимь и ко вьсєи 
Руси, которьш дєрьжать грєчєскии законь (б. м. н., 1499 
ВО II, 448). 
ФОРМИ: наз. Русь (1440 АрхЮЗР 1/VI, 5); род. руси 

(1399 Р 59); дав. Руси, руси (1352 Р 6; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 
5; 1499 ВО 11, 448). 

*РУСЬКИИ див. РУСКИИ. 
! РУСЬСКЬІИ див. РУСКИИ. 
ДОУСАТИНКА ж. (2) (назва річки у Київській землі): 

а тая зємлА пошла харько(в)ская по кодє(н)скоую роудоу... 
а о(т) тєсно(в)ки в роусАти(н)коу доловь а роусАти(н)кою 
оу тєтєрєвь (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: знах. одн. роус/9іти(н)коу (бл. 1458 Р 167); 

ор. одн. роус/АТи(н)кою (бл. 1458 Р 167). 
РУХАТИ дієсл. недок. (1) (кого) переміщати, рухати: 

а которьш слоугамь тьш верху писанньї кн(А)жата будут 
подавали имєнА вь ЗьвАгли естли будут єму хотЬт служити 
и он ихь с тьіх им*Ьнєи нє маєт рухати (Вільна, 1499 АЗ 
І, 118). 
ФОРМИ; інф. рухати (1499 АЗ І, 118). 
* Р11СНАЛІ)С2¥Л прикм. (1) (стп. гисЬаі^се) рухомий: 

Иарег\¥е) изіа\уіІі)е8то іхЬу га репіагї гисЬаіисгі аЬо \у 
упзгої гесгі... з\уєсієсі^о Зоризгсгопо гпаіеР Ьуїі (Луцьк, 
1388 ІРГ 103). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. гисНаіисгі (1388 2РЬ 103). 
Див. ще *їШСНОМ¥Л. 
*КІ)СНОМ¥Л прикм. (1) (стп. гисЬоту) О гесгі 

гисЬоту іе див. Р'БЧЬ2. 
ФОРМИ: наз. мн. ж. гисЬошуіе (1388 2РЬ 104). 
Див. ще * РІІСНАЛ І)С2¥Л. 
*РУЧИТИ дієсл. недок. (1) ручитися, ручити: а мьі боАрє 

зємли мо(л)давскои... слюбуємьі и ручимьі при нашєи чти.,. 
и(ж) на(ш) господа(р) алєксандрь воєвода... а по нє(м) 
будущєи им'Ью(т) по(л)нити (б. м. н., 1421 Сові. І, 142—143). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. ручимьі (1421 Сові. І, 143). 
Див. ще *ПОРУЧИТИ СА, *ПОРУЧЬІТИ, ДОРУЧА¬ 

ТИ, ДОРУЧАТИ СА. 
*РУЧКА ж. (1) (міра місткості меду) ручка; У Бе- 

рестьи Левону Шаломичу два жеребьи пустьіхь, а на 
третемь два челов'Ьки, дають сорокь грошей а три ручки 
меду (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35). 
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ФОРМИ: знах. мн. ручки (1463—1478 РЕА І, 35). 
РОУШАТИ, РУШАТИ, РОУШАТИ дієсл. недок. (7) 

(що) (не додержувати) порушувати (що): а хотя бьі єсть 
міль иншіи вступати вт> тьіе діла и той рушати нашь за¬ 
писе, тоть ся розсудить со мною на ономь страшномь 
суді (Кобринь, 1401 АкВАЬС III, 2); а кто имє(т) сі покоу- 
сити о(т) наши(х) оуріднико(х) и роушати (зіс.— Прим, 
вид.) сіє наше вьі(ш)писанноє боу(д) оу чємь то(т) є(ст) 
противни(к) намь и нашємоу листоу (Нямц, 1454 Сові. 
II, 517); а єстли А ис тоє мєньї вьістоуплю, а любо діти 
мои... а мели бьі тоую міноу роушАти... тогдьі королю... 
двісте роублєвь заплачоу (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: інф. рушати, роушати 2 (1401 АкВАК III, 

2; 1475 АЗ І, 70); роушмти 2 (1467 СП № 13; 1490 Пам.); 
майб. З ос. одн. имєть роушати, имє(т) роушати (1446 Созі. 
II, 251; 1454 Созі. II, 517); баж.-ум. сп. З ос. мн. щобьі... 
не роушали (1433 Созі. І, 362). 
Див. ще ЗРОУШИТИ 2, НАРОУШИТИ 2, ПОРОУШИ- 

ТИ 1, *ПОРОУІІ1ИТИ СЬ, РАЗДРОУШИТИ, РУШИТИ, 
РОУШИТИ С'Ь 2, УЗРУШИТИ. 
РУШИТИ дієсл. док. (6) (що) (не додержати) поруши¬ 

ти (що): (а по нашемь) животи кто будє(т) господарь нашєи 
зємли или о(т) дітї наши(х) или о(т) наши(х) братїи... тоть 
<бьі и)мь нєрушили нашєго данїА (Сучава, 1423 Созі. І, 
157); а естлибьі тое рушиль, тогдьі я маю брату своєму 
пану Дмитру сто копь заплатити (б, м. н., 1459 АрхЮЗР 
8/IV, 18); а с котороє — б(ьі> то сторонні хто имєль руши¬ 
ти, а с того виступити, тоть би имєль г(о)с^по)дарю коро¬ 
лю триста копь отложити, а собє двєстє копь тожьто би 
имєль то рушити (Манів, 1478 А З І, 76). 
ФОРМИ: інф. рушити (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 1478 

АЗ І, 76); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бьі... рушиль, роушил 
(1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 1475 АЗ І, 70); 3 ос. мн. би... ру¬ 
шили (1423 Созі. І, 157). 
Див. ще ЗРОУШИТИ 2, НАРОУШИТИ 2, ПОРОУШИТИ 

I, *ПОРО УШИТИ С'б, РАЗДРО УШИТИ, РОУШАТИ, 
РОУШИТИ СП 2, УЗРУШИТИ. 
РОУШИтИ (/Б дієсл. док. (5) 1. (проти чому) рушитися, 

вирушити (проти чого) (1): (А коли би) поганство хотіло 
роушити сі чєрєс нашоу землю... против землі(м) прїа- 
тєлі на(шєго Алє)ксандра великого кнізі литовского, 
(тогди маєм прїятєлєви,..) вєдомо давати (Сучава, 1499 
ВО II, 442—443). 

2. (пасивна форма) бути порушеним, порушитися (4): 
вь томь нашь мирь да не роушитсА (Сучава, 1442 Созі. 
II, 716); а єго запис и присАги, оу томь, нє боудєт против 
намь и оу изміноу, и мирь нє роушитсА (Ясси, 1445 Созі. 
II, 726). 
ФОРМИ: інф. роушити сі (1499 ВО II, 442); майб. 

З ос. одн. рушит с/А, роушитсм (1442 Созі. II, 719; 1445 Созі. 
II, 726); нак. сп. З ос. одн. да... роушитсА (1442 Созі. 
II, 716). 
Див. ще ЗРОУШИТИ 2, НАРОУШИТИ 2, ПОРОУШИТИ 

1, * ПОРОУШИТИ (У6, РАЗДРО УШИТИ, РОУШАТИ, РУ¬ 
ШИТИ, УЗРУШИТИ. 

*РОУШЧОРИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): ТАм ми... далї... єсми ємоу... на Соучаві Роуш- 
чори (Сучава, 1468 ВО І, 130). 
ФОРМИ: знах. Роушчори (1468 ВО І, 130). 
*РУШЬІТИ СА див. РОУШИТИ С'б. 
*РУШ'6НЇЄ с. (1) порушення: а то би кролєви єго 

мл(с)ти прє(з) єго посли иснмА знаменито било, тогдьі 
коро(л) и єго короуна имає(т) прє(д)рєчєньш дє(н) голдо- 
ваньА, на инии ча(с) прєложити бє(з) рушінїА присАги 
нашєА и листо(в) наши(х) твірдо(с)ти (Хотин, 1448 Созі. II, 
734). 
ФОРМИ: юод. одн. оушіні/а (1448 Созі. II. 734). 
Див. ще *ПОРОУІІІЄНЇЄ. 
Пор. РОУШАТИ, РУШИТИ. 
РОУШАТИ див. РОУШАТИ. 

РЬДИЧЄЩЇИ, РЬИДЬЧЄЩЇИ мн. (3) (назва села у 
Молдавському князівстві): Мьі стєфа(н) воєво(д)а... зна¬ 
менито чини(м)... ожє... дали и потвердили єсми томоу 

стомоу монастироу села... на имі сєло(м)... опрїшанє... 
и рьидьчєщїи (Сучава, 1462 Созі. О. 10); ТАм мьі... далї и 
потвердили єсми ємоу... село... на имі Рьдичєщїи (Суча¬ 
ва, 1468 ВО І, 130). 
ФОРМИ: наз. Рьдичєщїи 1 (1468 ВО І, 130); рьидьчє¬ 

щїи 1 (1462 Созі. О. 10); род. рьдьичєщи (1462 МІН. Оос. 
125). 

* РЬДЬИЧЄЩИ див. РЬДИЧЄЩЇИ. 
*РЬДЬСЛЬВЄЩІИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ож 
прїид(оша) прєд нами... слоуга нашь Сьнгоур и сестра 
его Стана... и продали... єдино село на Бєрлад... ниже 
Рьдьсльвєщїи (Сучава, 1490 В О І, 394). 
ФОРМИ: род. Рьдьсльвєщїи (1490 ВО І, 394). 
*РЬДЬШАНИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьі також дере и о(т) на(с) єсми дали... пгноу 
исакоу вистїарникоу тоти... села... ниже рьдьша(н) (Су¬ 
чава, 1490 Созі. 3. 141). 
ФОРМИ: в од. оьдьшаїн) (1490 Созі. 3. 141). 
РЬДАНЇЙ мн. (3) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): а хотарь томоу вишєписанномоу сєлоу, що єсть на 
оустїє яланА, на имА рьдАнїи, да єсть от оусих сторонь, 
по старомоу хотароу (Васлуй, 1497 Созі. 5. 223). 
ФОРМИ: наз. рьд/анїи (1497 Созі. 3. 223). 
РЬДАНОМ ч., невідм- (2) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): А хотар томоу... сєлоу... да єст... чєрєс поле... 
от толі чєрєс поток РьдАном, та на врьх діла на копаноу 
могилоу (Гирлов, 1499 ВО II, 148). 

РЬЖИЩИ мн. (1) (назва села на Буковині): били дани 

тоти н цркви ис попи... з црко(в) рьжищи що на сирєті 
и(с) попо(м) (Сучава, і490 ОС 147). 
ФОРМИ: наз. рьжищи (1490 ОС 147). 
РЬИДЬЧЄЩЇИ див. РЬДИЧЄЩЇИ. 
РЬКИтИШОУл ч. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Ми Стєфан воєвода ... знаменито чнним... ожє... 
дали и потврьдили єсми им оу нашєи зємли молдавскои... 
села... на имі... село Пльчинтінїи... и Рькитишоул (Ва¬ 
слуй, 1495 ВО II, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. Рькитишоул (1495 ВО II, 59). 
Див. ще *РЬКИТИШЬ. 
*РЬКИТИШЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): того раді ми... дали и потврьдили єсми ємоу... села 
на имі опришєщи... и рькити(ш) (Сучава, 1452 Созі. II, 
432). 
ФОРМИ: наз. одн. рькитн(ш) (1452 Созі. II, 432). 
Див. ще РЬКИТИШОУЛ. 
РЬКЬТЬОУ ч. (3) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша прід нами... слоуга наш Исаю от Рькьтьоу... 
и роздєлили своА прав а А отнина, села на имі Гьлєшєщїи 
на оустїє Рькьтьоа (Сучава, 1490 ВО І, 403). 
ФОРМИ: наз. одн. зам- род. от Рькьтьоу (1490 ВО І, 

403); род. одн. Рькьтьоа (1490 ВО І, 403). 
*РЬКЬЧИНА ж. (2) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє 
прїидє прАд нами... слоуга нашь Михоуль Боузат и жало- 
вал нам... ожє привилїє, що он имал от наших оуиков... 
на село на имі на оустїи Рькьчині, на Сєрєті, а он загоу- 
бил (Сучава, 1481 ВО І, 258). 
ФОРМИ: місц. одн. на Рькьчииі (1481 ВО І, 258). 
РЬРЬОАН'Б мн. (2) (назва джерела у Молдавському 

князівстві): сє азь... стєфа(н) воєвода... знаменито чи¬ 
ннім)... ожє прїидоша пєрє(д) нами... наши слоуги... и 
продали... єдино село... и оуси извори на имі рьрьоані... и 
нєгриліса (Сучава, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: наз. рьрьоані (1488 ДГСВМЩ). 



*РЬСПОІГЬ — 311 — РЬІЦЄРЬ 

*РЬСПОПЬ див. РАСПОПЬ. 
РЬСПОПЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі стєфа(н) воєвода ... знаменито чини(м)... ожє... 
дали и потврьдили єсми и(м)... села на имь рьопопіи и 
илїєщїи (Сучава, 1491 Сові. 3. 152—153). 
ФОРМИ: наз. рьспопїи (1491 Созі. 3. 153). 
*РЬСПЬНТЇЄ с. (1) (цсл. распдтиє) роздоріжжя, роз¬ 

пуття: Ино ми єсмо им... познамєнали... почьнши... от 
бєрєгь Брьлада... та чєрєс тотоу дорог(оу на рьс)пьнтїи 
(Бирлад, 1495 В О II, 63). 
ФОРМИ: місц. одн. (на рьс)яьитїи (1495 ВГ> II, 63). 
Див. ще *РОСПУТЬЄ. 
*РЬТОУД ч. (1) (назва пагорка у Молдавському князів¬ 

стві): ТЬм мьі... дали и потврьдили єсм(ьі) им от нас оу 
нашєи зємли оу молдавскои едно село на Брьладь оу 
Рьтоуд (Васлуй, 1495 ІЮ II, 47). 
ФОРМИ: род. одн. Рьтоуд (1495 ВО II, 47). 
*РЬТ/ЇШПАНЬ див. РОТОМПАНЬ. 
РЬЦОИ ч., невідм. (1) (особова назва): мьі Стефан воє¬ 

вода... знаменито чиним... ожє... дали есми и потврьдили 
томоу... монастироу, цигане на имь... Попоуцв Рьцои и 
брати Алєкса и Михоул, оуси сь чєлАдми (Сучава, 1487 
ВО І, 310). 

*РЬЧКАНОУЛЬ ч. (1) (особова назва): а такожє єсми 
потвердили монастироу нашємоу (оуси татаровє)... на 
имь татаро(м)... рьчканоу(л) сь чєлЬ(д)ю си (Сучава, 
1462 Сові. О. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. рьчканоу(л) (1462 Сові. О. 11). 
РЬШКАНИ мн. (5) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Тьм мьі... дали и потвердили єсмо ємоу... мьсто от поу- 
стьіни... повьішє Рьішканїи (Сучава, 1469 ВИ І, 135—136); 
ино ми видбвши мєжє ними доброє и(х) воли... а ми та- 
ко(ж) дєрє и о(т) на(с) єсми дали н потвердили слузЬ на- 
шєму глигору... тоє прь(д)рєчєноє половина о(т) половина 
село о(т) ри(ш)кани ви(ш)ньа ча(ст) (Сучава, 1500 Сові. 5. 
234). 
ФОРМИ: наз. -зам. род. о(т) рьшкаии 3 (1500 Сові. 3. 

234); повніше Рьішканїи 1 (1469 В О І, 136); о(т) ри(ш)кани 
1 (1500 Сові. 3. 234). 
РЬШЧИНЦИ мн. (1) (назва села на Буковині): тьмь 

мьі... дали есми, оу нашєи зємли... села на днистри (на) 
нмь колєшєвци и рьшчинци (Сучава, 1447 Соз^. II, 273). 
ФОРМИ; наз. рьшчинци (1447 Сові. II, 273). 
*РЬІБА див. РИБА. 
*РЬІБНИЦЯ ж. (1) (назва річки у Галицькій землі): 

мьі швитрикгаило... на знамость то чинимьл ... ажє взо- 
зрввшє єсмонавьрную службу нашєго вврно(г) слуги на 
имА максима... дали єсмо ему село на имА косово с мона- 
сшрємь на рвць на рьібници оу волости снАтинской (Сня- 
тин, 1424 Р 99). 
ФОРМИ: місц. одн. иа рьібиици (1423 Р 99). 
*РЬ1БНЬІИ прикм. (1) (в якому водиться риба) рибний: 

а и єщє даль єсмь ньзьі на дн'Ьстр'Ь... а придаль єсмь ему 
озера рибнаА за дньстромь (Казимир, п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: знах. мн. с. рьібнам (п. 1349 Р 3). 
РЬІДОМЛЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Ри- 

домиль: мьі, великий князь Швитрикгаил... чинимь зна¬ 
менито... иже... даемь (и)_дали єсмо ... села на имя... в 
Кремянецкомь повьте: Борщовка, Ридомль (Луцьк, 
1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Ридомль (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
РЬІМОНЬ ч. (1) (особова назва, стпр. Рутипі): При 

томь били люди зацньїе: Федорь княжа... Римонь и Жьїк- 
гмонть, жолнере альбо бояре з Литви (Луцьк, 1389 РЕА 
І. 28). 
ФОРМИ: наз. одн. Римоиь (1389 РЕА І, 28). 
ФЬІМЬСКИИ прикм. (4) ОРь1мьскии законь 

(4) католицьке віросповідання: И тьі... дочєрь єго ноудишь 
приступити кь рьімьскому закону (б. м. н., 1499 ВО II, 
448). 

ФОРМИ: дав. одн. ч. рьімьскому (1499 ВО II, 448). 
*РЬІНОКЬ ч. (3) (стч., стп. гупек, сен. гіпс) (торгова 

площа) ринок: Волно резникомь... бьідло купуючи, в 
ринку... кому хотя продавати (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: дав. одн. ринку (1389 РЕА І, 26); місц. одн. 

в ринку (1389 РЕА І, 27). 
РЬІПИНСКИИ прикм. (1) (пор. Куріп у Польщі): ми 

воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гньзденскии... 
якубь рьіпинскии миколаи бьідкгосцкии... слюбуємьі и 
записуємьі сА стєцку воєводь зємль молдавскои (Ланчиця, 
1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. рипинскии (1433 Р 122). 
РЬІПЧИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): того ради и г(с)во ми, даємь... села... на проутЬ 
на имА грабовци... и на ботн'Ь(х) рьшчинци (Сучава, 1443 
ДГСПМН). 
ФОРМИ: наз. рипчиици (1443 ДГСПМН). 
*РЬІПЧИЧАНЬІ див. РЄПЧИЧАНЬІ. 
*РЬІТВЬІНСКИИ ч. (1) (особова назва): На котороумь 

соим-Ь тоти панове сь (о)бох сторонь... оуставнли на том 
соим-Ь оуси р'Ьчи..., котории (в ориг. котоирьь— Прим. 
вид.) с'Ь дАяли пред посолством чєрєс вєлєможного пана 
Яна Рьітвинского... до вєлєможного господарю Стєфана 
воєводи... от господарі крол-Ь єго милость (під Хотином, 
1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: знах. одн. Ритвииского (1467 ВО II, 297). 
*РЬІТЬ ч. (1) (назва рівнини у Молдавському князівстві): 

хотарь томоу селу поченши о(т) вєликои дорогь... прости 
чєрє(с) ри(т) оу шоумоузьі (Сучава, 1456 Сові. II, 582). 
ФОРМИ: знах. одн. ри(т) (1456 Сові. II, 582). 
*РЬІХЛЄИШИИ прикм. в. ст. (1) (стч. гусЬІеіЗі, стп- 

гусЬ1е]5гу) запопадливіший, ревніший: мьі Олєксандрь... 
чинимь знаменито... иж вбачивши в^рньш служби..- 
кн(А)жати Костєнтина Ивановича Острозского... и ми 
видєчи вчинки и хотАчи єго рьіхлєишого вчинити коу тим 
жє вчинкомь, ємоу им'Ьнє н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали 
єсмо ласкаве (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. рихлеишого (1499 АЗ І, 117). 
РЬІХЛО, РИХЛО присл. (2) (стч. гусЬІе, стп. гусЬіо) 

О ка кь рихло (1) див. КАКЬ; яко рихло 
(1) див. ЯКО1. 

*РЬІЦЕРСКИИ див. РЬІЦЄРЬСКЬІИ. 
■ *РЬІЦЕРСТВО с. (1) (рицарський стан, військова спад¬ 
кова каста; від XIV ст.— шляхетський стан) рицарство: 
мьі велики князь Швидрикгяль... чинимь знаменито... 
ижь видЬвь и знаменавь службу... пана Богуша Оверкича 
Тимоха, которьій будучи... роду зацного, челов'Ькомь 
рьщерскимь, а хогЬчи тимь болЬи рьіцерства своего дока- 
зовати, до зємли и панства нашого... вьгЬхаль (Луцьк, 
1438 Р 140). 
ФОРМИ: род. одн. рицерства (1438 Р 140). 
РЬІЦЄРЬ ч. (13) (стч. гуііег, стп. гусегг, сен. гіПег) 

(кінний воїн шляхетського стану) рицар, шляхтич: А 
ргі Іото Ьуіі 8^еі;ко\Уе: кпіег Ресіог \уо]е\уос1а Еискі), 
Ьисіисгі ІоЬо сгази 2ішопі гусеге а ЕиЬа (!) Ьоіаге г Ьіілуу 
(Луцьк, 1388 2РЬ 108—109); уставлАємь ижє каждьі(и) 
рьїцєрь алюбо прости (и) зємлєнїнь коли хороугь(ви) 
по(д)нєсоуть што умєль своєго мєстца стєрє(ч) а хороугвї 
своєи бороніть (XV ст. ВС 10 зв.); Ачь рицєрь алюбо 
шлА(х)тА шлА(х)тїчю раноу оучини(т) до крови им'Ьє(т) 

ємМ платїти за ранЖ єї а є(с)ли и(ж) рицєрьскьш члвкь 
ино гро(ш)и гривьна (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. рицєрь (XV ст. ВС 10 зв., 26 зв., 29 

зв.); знах. одн. рицерд (XV ст. ВС 7, 8, ЗО зв.); місц. одн. 
о рицєри 1 (XV ст. ВС 24 зв.); о рицєрю 1 (XV ст. ВС 7); 
наз. мн. ріцєри, рицєри З (XV ст. ВС 5 зв., 10 зв.); гусеге 
1 (1388 ЕРЬ 108); знах. мн. рицєри (XV ст. ВС 15 зв.). 
Див. ще *РИТЄРЬ. 
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РЬІЦЄРЬСКЬІИ прикм. (8) рицарський, шляхетського 
походження: А такь мьі хотічи его вь зді(шнемь) панстві 
нзшомь, при дворі нашомь заховати, оного прьіймуемо 
и прьіяли есмо, яко человіка зацного, родовитого и рьщер- 
ского, которому, яко человіку рьіцерскому, зь ласки нашое 
надаємо волности в(шеля)коі (Луцьк, 1438 Р 140); Уже 
оу доспє(ш)но(м) людоу честь короле(в)ская и оборонениє 
всєи зємли залежить а то слоуши(т) (!) на ка(ж)до(г) рьі- 

церьска(г) члвка... абьі ка(ж)дьш по(д)лоугь великості 
имєнїя своего бьі(л) гото(в) кь слоу(ж)бі земьскои на вал- 
коу (XV ст. ВС 34 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. рьїцєрьскьіи (XV ст. ВС 29 зв.); 

дав. одн. ч. рьіцерскому (1438 Р 140); знах. одн. ч. рьіцер- 
ского 1 (1438 Р 140); рьіцєрьска(г) 1 (XV ст. ВС 34 зв.); 
ор. одн. ч. рьіцерскимь (1438 Р 140); місц. одн. с. о рьїцєрь- 
скомоу 1 (XV ст. ВС 7 зв.); о ! рнцєскомь 1 (XV ст. ВС 29 
зв.1; наз. одн. с. рьїцєрьскоє (XV ст. ВС 10 зв.). 

! РЬІЦеСКОМЬ <РЬ1ЦЄРСКОМ'Ь> див. РЬІЦЄРЬСКЬІИ. 
*РЬІЧЄГОВТ> ч. (4) (назва села у Львівській землі) Рича- 

гів: И такі жь ис кролевьскьі(м) приказание(м) дали єсмьї 

и(м) рьічєговь за и(х) вічноую очизну (Луцьк, 1445 Р 
148). 
ФОРМИ: род. одн. рьічєгова (1445 Р 148); дав. одн. рьі- 

чєговоу (1445 Р 148); зяах. одн. рьічєговь (1445 Р 148). 
РЬІШКАНЇИ див. РЬШКАНИ. 
РЬІШКОВИНТ> ч. (1) (особова назва): тімь мьі... дали 

єсми ему... села на имА мьіндринь дворь... и едну пасику 
на вірхь огринчи, гдє є(ст) алєкса рьішковинь (Сучава, 
1435 Сові. 1, 403). 
ФОРМИ: наз. одн. рьішковинь (1435 Сові. І, 403). 
РЬКИТИШ, РЬКЇТИШЬ ч. (3) (назва місцевості у 

Молдавському князівстві): хота(р)... просто черєсь полі... 
до рькїтишь (Корочин Камінь, 1458 МіН. Иос. 122); И єщї 
есмо дали... нашємоу свАтомо(у) монастир(оу) от Тазло- 
ва и бранищю... починши от верх Никида... до рькитиш, 
а от рькитиш також горі тимжє ділом до верх Никида 
(Сучава, 1491 БО І, 473). 
ФиРМИ: наз. одн. зам. род. до рькитиш, рькїтишь (1458 

МІН. Оос. 122); род. одн. рькитиш (1491 БО І, 473). 
*РГЇ2БЬІИ прикм. (1) (цсл. ржбь, ржбищь) (у знач, 

іменника) грубе полотно, грубе сукно: а мьі имаємь дава¬ 
ти паноу дєтрихоу на каждьі рокь... по дєсАть бочокь ви¬ 
на... и по дєсАть камхи (и) пАть коуфтєри и пАть рібьіхь 
(Сучава, 1449 Сові. II, 747). 
ФОРМИ: род. мн. рібьіхь (1449 Сові. 11/747). 
*РГБДНИК'Ь ч. (1) управитель: мьі пєтрь воево(д)... чи- 

нимь знато (!)... дали єсми и потвдилї (!) даниа родитєлі 
нашего... щобьі не смілисі оумьішати о(т) наши рі(д)ници 
и о(т) наши болірьі никто (Нямц, 1456 0/#«71» 511). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. род. о(т) рі(д)ници (1456 6/Я«А» 

511). 
Див. ще РАДЦА1. 
*Р'БДЦ‘Б1 див. РАДЦА1. 
РІ2ДЦІЇ3 ч. (16) (стч. габсе, стп. габса) 1. член ради, 

дорадчого органу верховного правителя (1): але коли тьіми 
часьі оусхочє(м) поєхати пєрє(д) нашего милостивого па¬ 
на приехати, а на(ш) наяснєишїи и милостивьі(и) па(н) 
имає(т) на(с) глєитовати своими чотьірми великими паньї и 
радцами и(с) короуньї (Серет, 1453 Сові. II, 766). 

2. член ради, органу міського самоврядування (15): 
мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє єсмьї 
доконали сь радуАми(!) сь містьчАньї илвовского міста... 
и доконали єсмьї сь ними, штобьі ходили, у нашои зємли, 
и сь своими торговлАми (Сучава, 1408 Сові. II, 630); а 
ргу іот Ьуїу... гасісу тізіа ЬегезІеізкоЬо (Тришин, 1500 
ДПЖН). 
ФОРМИ наз. одн. рідці, рі(д)ці 2 (1449 Сові. II, 743; 

1452 Сові. II, 760); р/А(д)цм 1 (1448 ДГПР); р^(д)ца 1 
(1437 йІЯ № 8); зам. род. мн. от наши(х) рмдца 1 

(1434 ДГСММ); наз. мн. рм(д)ци 2 (1435 Сові. II, 692; 
1448 ДГПР); радци 2 (1456 Сові. II, 791; 1460 БО II, 276); 
рі(д)ци 1 (1447 Сові. II, 288); гасісу 1 (1500 ДПЖН); дав. 
мн. радцмм 1 (1463 ВИ II, 295); рмдца(м) 1 (бл. 1500 
ПИ № 3); ор. мн. ! радулши 1 (1408 Сові. II, 630); радца¬ 
ми 1 (1453 Сові. II, 766); місц. мн. зам. род. от... рм(д)- 
цє(х) (1437 Сові. II, 709). 

*Р*ЙДЬ1 ч. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 
Тімь ми... дали єсмьї ємоу... село Мирославєщи по(д) 
рідо(м) (Сучава, 1429 Сові. І, 290); И такождєрє дали и 
потврьдили єсми слоузі на(шем)оу Борчі... село на имі 
Бьрбьшанїи... и половина село от Рід (Васлуй, 1497 
Вй II, 112). 
ФОРМИ: род. одн. Рід (1497 ВИ II, 112); ор. одн. рі- 

до(м) (1429 Сові. І, 290). 
*Р*ЙДЬ3 див. *РАД'Ь1. 
*Р*^ДЬ ч. (9) (молд. редиу) гай (7): тімь мьь.. дали єсми 

ємоу о(т) нашєи зємли о(т) молдавскои села... на имь... 
гдє бьіль (домь) радоулово и андрїашь повьіши и оу 
рА(д) андрїа(ш) (к)алимана (Сучава, 1445 Сові. II, 226); 
А хотар той пасици... да ест... на єдин бєрєст... от толі 
право чєрєс поліноу до конєць ріді (Ясси, 1497 ВО II, 100); 
Ор'ЬДь Горановь (1) (назва гаю у Молдавсько¬ 

му князівстві): А хотар той боукати зємли от хотар а Ал- 
ботєщилорь почєншн от оустїє Сьрати долоув по бєрєгь 
Проута, та на вьішнїй конєць ріді Горанова (Сучава, 1489 
БО І, 373—374); дльгьі р А д (1) див. ДЛЬГЬІ. 
ФОРМИ: род. одн. рід і 4 (1489 БО І, 373; 1490 ДГСХМ; 

1495 БО II, 63; 1497 БО II, 100); рідю 1 (1488 Сові. 8. 
127); р/д(д) 1 (1445 Сові. II, 226); знах. одн. рідь, рм(д) 2 
(1436 Сові. І, 475; 1466 БО І, 114); рідя 1 (1466 БО 1, 114). 

*Р1їЖЄШ€ с. (1) (стп. г2?гсІ2епіе) (про нараду) перебіг, 
хід: Вь соуботоу... снємь посполитьі зємль... роускьіх и 
подолскьіх... под Хотинєм бьіл... На которого соимоу кон- 
чанїє и діланїє и ріжете и справлєнїє... кнізь Григориє... 
панове и рада господарА Стєфана воєводи... соуть сосланьї 
и налицєньї и намАнєньї (під Хотином, 1467 БО II, 297). 
ФОРМИ: знах. одн. ріжєнїє (1467 БО II, 297). 
РІїКА, РЄКА ж. (120) ріка: тогдьі мьь ись нашєю вір¬ 

ною радою дали есмо и потвердили єсмо єго правого всєго 
имінїа... ись болотьі, ись ріками (Судомир, 1361 АСІ. 6); 
коупиль пань пєтрь радціовьскии дідицтво пнєкольть... 
и з бортьми и с вєпєтьі за рікою (Перемишль, 1366 Р 12); 
мьі... дали єсмо и даємь наше село надієво... и сь сіножмт- 
ми и с ріками (Львів, 1399 Р 59); мьі швитрикгаило... на 
знамость то чинимьі... Ажє взозрівшє єсмо на вірную 
службу нашего вірно(г) слуги на имА максима.,, дає(м) 
и дали єсмо ему село на имА косово... на ріці рьібници 
(Снятин, 1424 Р 99); А к томоу оу мозьіри придали єсмо 
ємоу село смолиговичи... з ловищи з рєками (Луцьк, 1452 

Р 161); Ми кнзь Сємень Алєкса(н)дрови(ч)... Озна(ї)моує- 
мо. .. И(ж) мн дєи змилова(в)ши сА Но(д) (!) слоугою На¬ 
ши (м) оурожоньі(м) Єрємиєю Ша(ш)ко(м)... Надаю... Го¬ 
родища Селища И урочища з ріками и рі(ч)ками и(з) 
ихь Прилє(г)лостАми (Прилуки, 1459 Р 171); А хотарь 
тоє село на имі По(до)лінїи да єст... почєньшє от ріці 
Бистрица оу єдн<а) могиль копана (Сучава, 1479 БО 1, 
221); мьі... тоє село... со озірьі из ріками и(з) рєчками... 
дали єсмо ивашкоу роусиновичоу (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. ріка 1 (1433 Р 125); рєка 1 (XV ст. 

ВС 10 зв.); род. одн. ріки 9 (1377 Р 24; 1413 Р 83; 1419 Р 
91; 1433 Р 125; 1473 ЗНТШ V, 3; 1475 А8 І, 71); рєки, ре- 
ки 5 (1459 Р 171; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1488 А8 І, 242; 
1498 АрхЮЗР 87IV, М8, 119); рики 2 (1430 ГВКЛ 8); 
рікьі 1 (1430 Р 116); рєкьі 1 (XV ст. ВС 10 зв.); ! річи 1 
(1433 Р 125); дав. одн. ріці 1 (1377 Р 24); знах. одн. рєкоу, 
рєку 7 (бл. 1458 Р 167; 1478 А8 1, 76; АЗ III, 17); рікоу, 
ріку 4 (1368 Р 15; 1377 Р 24; 1413 Р 83; 1488 ДГСПМ); 
рику, гуки 3 (1420 АЗ І, 25; 1421 АЗ 1, 27; 1430 ГВКЛ 9); 
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ор. одн. рікою 6 (1366 Р 12; 1404 Р 68; 1443—1446 Р 147; 
1456 ГПХМ; 1459 Р 171); рекою, рекою 5 (1447 АрхЮЗР 
8/IV, 10; 1459 Р 171; 1478 АЗ III, 17; 1488 АЗ І, 242); 
гукоіи 1 П420 /15 І. 251; міси. одн. на Іоу) піці 6 П401 
АкВАК III, 2; 1424' Р 99; 1458 Мік. 'Бос. 122; 1462 
Сові. Бос. 10); на рєці 6 (1433 Р 126; 1446 Р 152; 1469 Л5 
І, 64; 1492 Л5 III, 23); на (в) рнцн, гусі, гісгі 5 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 3; Р 72; 1420 Л5 І, 25; 1430 ГВКЛ 9); на (в) 
рєцє, реце 4 (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 12; 1446 АЗ III, 
5; 1492 АЗ III, 23); на рєци 2 (1467 Л5 І, 63; 1491 Л5 І, 
97); па гусе, гісге 2 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1421 Л5 І, 27); 
па гусу 1 (1395 ОБ 166); зам. род. от ріці 1 (1479 ВБ І, 
221); наз. мн. рєкьі (XV ст. ВС 10 зв.); ор. мн. рєками, ре- 
ками 25 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 7; 1437 Р 136; 1444 Л5 І, 40; 
1446 Л5 III, 5; 1451 Р 156; 1461 Л5 І, 54; 1465 Л5 І, 57; 
1474 Л5 І, 69; 1488 Л5 І, 242; 1499 Л5 І, 117 і т. ін.); рі¬ 
ками 16 (1361 А02 6; ХШЗНТШ ІЛ, 5; 1418 Р 89; 1424 
Р 100; 1445 Р 148; 1451 АкЮЗР II, 106; 1452 АкЮЗР І, 
21; 1459 Р 171; 1498 ГВЦОО; 1499 ГОКІР і т. ін); ріками 
2 (1377 Р 24; 1459 Р 174); гукаті 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3). 

*Рг(іЦЄШ ч. (76) (особова назва): А хотарь тоє село на имі 
Подолінїи да єст по коуда хотарил и зн(ам)єна(л) пан 
(Мик)оть и пана РАцєша прькьлаби от Німьца (Сучава, 
1479 ВБ І, 221); А на то ест віра нашего господства вишє- 
писаннаго мьі Стєфана воєводі... и в. бояр наших;... в. п. 
Микоть и п. Ріцєша прькалаби (Сучава, 1494 ВБ II, 33). 
ФОРМИ: род. одн. Ріцєша, Рлцєша, Рєцєш(а) 70 (1479 

ВБ І, 221; 1486 ВБ І, 290; 1487 ВБ 1, 292; 1488 ВБ II, 247; 
1489 Сові. 5. 133; 1490 ВБ І, 390; 1491 Сові. 5. 157; 1492 
ВБ І, 506; 1493 ВБ 11,6; 1494 ВБ II, 33 і т. ін.); ріцє(ш), 
ріцєш 6 (1487 Сові. Б. 7; 1488 ВБ І, 323; 1490 ВБ І, 392, 
398; 1492 Сові. 3. 162; 1493 Сові. Б. 45). 
Див. ще Р'ЬЦЄШОУ. 
Р*8ЦЄШОУ ч., невідм. (1): А на то єст... в'Ьра боАрь 

наших: ... в. п. Микоть и РЬцєшоу (Сучава, 1488 БО І, 348). 
Див. ще *Р1ЩЄШ. 
Р1ЇЧА ч. (1) (назва потоку у Молдавському князівстві): 

А хотар той... сєлищи да єст... на могилоу що на врьх 
потока... на могилоу оу поток що сЬ зовєт РЬча (Сучава, 
1493 БО II, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. РЬча (1493 ВИ II, 27). 
*Р'БЧИ1 див. РЄЧИ. 
РіїЧИ3 (Р'ЬКИ) (1): и о(т) рЬчн (!) колочина прАмо 

попєрєкь полА болохова али жь до вєликои рЬки Дністра 
(Ланчиця, 1433 Р 125). 
Див. РІ2КА. 
*Р1;ЧКА див. РИЧКА. 
*Р'БЧ'ЬКА див. РИЧКА. 
*РГБЧЬ1 ж. (13) 1. розмова, бесіда (3): ино тоу(т) бьіли 

мно(г) рЬчн, заноуж паноу кости сА видало ажє мало 
имає(т) за свои пинЬзи (Сучава, 1449 Сові. її, 385); И вме¬ 
ли єсмо о томь много речей ись посльї твоєи милости сь 
паномь Пєтромь и паномь Фєдькомь (б. м. н., 1496 БО II, 
401). 

2. послання (4): також и сими рази, по жаданїю и по рЬчи 
господарю... кроль єго милости... а миле пак слоубоуємь 
и обєцахомь господарєви нашємоу... кроль (Новьій Град, 
1479 БО II, 351); И нашого посла послали єсмо посполь 
зь московьскимь посломь... и тьімь московьскимь посломь 
тьїижь рєчьі которьш и нашьімь посломь до великого князя 
московьского послали єсмо (б. м. н., 1499 БО II, 449). 

3. показання на суді (3): тогдЬ єсмо вьісльшали рЬчь 
обою зо обоу стороноу и прибкову и воиткову (Львів, 
1412 Р 81); и они перед нами сознали: тьім обьічаємь кн(А)- 
зю Сємєноу со кн<чА)зємь Васильємь бьіли рЬчи перед на¬ 
ми, а конца ни одного межи собою не вчинили (Луцьк, 
1475 АЗ І, 70); И мьі, промежи нихь всихь тьїхь речей 
вьіслухавшьі и сь пани радою нашею помьіслившьі, ижь 
то ест(ь) речь неслушная, не видєвшьї записовь, всказьі- 
вати третюю часть СовЬ (Вільна, 1499 ВМБС)\ 

Ореч подвоити (1) розійтися в твердженнях 
и Мокрьічане иньшие рекли: тут мает пань Янчинский сли- 
догонь, а иншие рекли: далей маєм; и в том реч свою по- 
двоили (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); и м а т и 
которїи ричи (1), которїи ричи имати 
(І) див. ИМАТИ2. 
ФОРМИ: дав. одн. р'Ьчи (1479 БО II, 351); знах. одн. 

рЬчь, рь(ч) 2 (1412 Б 81; 1495 ПЛПС); реч 1 (1498 АрхЮЗР 
8ЛУ, 119); наз. мн. рЬчи (1449 Со5^. II, 385; 1475 АЗ І, 70); 
род. мн. речей, речей (1495 РИБ 620; 1496 БО II, 401; 
1499 ВМБС); дав. мн. рєчамь (1481 БО II, 365); знах. мн. 
ричи 1 (1485 БО II, 372); речьі 1 (1499 БО II, 449); місц. 
мн. по рЬчахь (1498 БО І!, 410). 

Р’ЬЧЬ2, РЕЧЬ ж. (160) 1. предмет, річ (27): І їег, изіа- 
^ііі )е5шо, ігЬу... ргосіалуаіі ^5Іаки)и гесх сІоЬгол^оІпе 
(Луцьк, 1388 ІРБ 108); Почєнши гдє єсть головноє мьі- 
то... от серпи, циновии рЬч(и), миси... и от иншии р'Ьчи 
дробних... щобьі платили оу Сєрєти мьіто (Сучава, 1460 
БО 11, 273); коли зять нашь, пань Юрша, небощикь, 
вмерь и по смерти лана Юршиной, Ивашко Репа... скарбьі 
пана Юршиньї вси золотьш, и гроши, и серебро, и шали, 
и иншіе речи, все то привезь до мене (Вільна, 1498 АЛМ 
163). 

2. справа, діло (98): їоі... ої іо]е гесгі, ЬибеР л^уЬаи^еп 
(Луцьк, 1388 ІРБ 108); а той р'Ьчи свЬдьци пань стриєць 
воєвода галицкии пань суди А дробьішь (Галич, 1409 Р 
74); сами порозоумЬти можете..._ижє в таковьі(х) рЬча(х) 
великая бьі бьіла нєлацьность (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ); и лакь панове брьгарє и радци Ливовскьш, 
що... с нами тотоу рьчь єднали, на имЬ: пан Климєнгь, 
пан Михал (Сучава, 1460 БО II, 276); Нагорка и Шьпица 
поведили передь нами, ижь они тьш земли покупили, и вь 
книгахь земьскихь тая речь имь оправена (Краків, 1489 
РИБ 433); правий бьі(л) єкоубь коумь єго которьш же 
тоую рє(ч) межи ими гірїєтєльскьі єдна(л) (XV ст. ВС 20); 

и на(д)то ещє 0є(д)ко сла(л)ся на пна миколая радиви- 
ловича... ижь тая речь имь звєдома (Вільна, 1499 ВФ); 

(те, що було змістом мовлення) річ (4): далєи тьш то 
исьтьін лнстьг мистровьі послЬднии мЬли в собЬ таковоую 

р'Ьчь как бихо(м) мьі кнзА бискоупа... оузгордЬли (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); прото(ж) мьі хотьАчи 
рече господар А нашего, кролА казимира... оупєвнити, 
вьізнаває(м)... ижє єсмо сА о(бо)вАзали... ижє ем(оу)... 
боудє(м) держати и слоужбоу... чинити (Хотин, 1448 
Сові. II, 733—734). 

3. судова справа (16): тогдьі емоу кондрать не хотЬль 
отповЬдити олижь пришєдь вотчичь даль свою рЬчь вас- 
ковЬ в роуцЬ (Галич, 1401 Р 65); а хочє(т) тоую рє(ч) об¬ 
нови^) тогдьі имєє(т) добрими почасньїми лю(д)ми досвє(т)- 
чить ижє справедливе тоую рє(ч) вєде(т) (XV ст. ВС 18— 
18 зв.); а там оусьі р'Ьчи имають бьгти провод<є)ни и соу- 
жєньї и доконаньї (під Хотином, 1467 БО II, 298). 

4. спосіб (1): а дотолЬ не имаю(т) на(м), ни пано(м) на- 
ши(м) ничо(г) оупоминати ни слово(м), ни оучи(н)ко(м) и 
ни жа(д)ними рЬчми (Сучава, 1457 Сові. 11,810); 

0> г е с 2 і г и с Ь ош у і е (1) рухоме майно, рухо¬ 
мість; (г есг і) пегисЬошуіе(І) нерухоме майно, 
нерухомість: \узіакі)е гесгі гисйошу)е, аЬо пегпсЬошуіе 
гпа]еі5 Ьуіі XV пазго) шосу (Луцьк, 1388 ІРБ 104); речь 
о у з д а т и (кому) (1) доручати ведення справи: и тамь 
она имєть свою рє(ч) уздати рє(ч)нїкови комоу она хочєть 
и на изьісканїи и на истрацєнїи (XV ст. ВС 12); дроб¬ 
ини рЬчи (1), рЬ чи дробнии (1) див. *ДРОБ- 
НЬІИ; ж и в ьі А р і ч и (1) див. ЖИВЬ; зльїе 
р і ч и (2) див. *ЗЛЬІИ; крамньїе річи (6), гесгі 
к г а т п у ] е (1) див. *КРАМНЬ1И. 
ФОРМИ; наз. одн. речь, рє(ч) 8 (1489 РИБ 433; 1495 

БСКИ-, РИБ 620; XV‘ст. ВС 33, 37 зв.; 1499 ВФ)\ річь 2 
(1404 Р 70; 1447—1492 ЛКБВ); род, одн. річи 8 (1428 Р 
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111; 1433 Р 120, 124; 1436 Сові. II, 706; 1462 ВО II, 183, 
284; 1499 АЗ І, 117; ВИ II, 425); гесгі 1 (1388 ІРЬ 108); 
дав. одн. річи 7 (1409 Р 74; 1434 Сові. II, 664; 1448 Сові. 
II, 733, 737; 1462 ВИ II, 283; 1479 БО II, 351); знах. одн. 
речь, рєчь, рє(ч), гєсх 15 (1388 ІРЬ 108; 1478 ЛЗ ПІ, 17; 
XV ст. БС 12, 12 зв., 13 зв., 16 зв., 18 зв., 20, 23; 1489 
РИБ 433); річь 7 (1401 Р 65; 1428 Р 111; 1447—1492 
ЛКБВ; 1456 Сові. II, 791; 1460 БИ II, 276); місц. одн. в 
(при, о) речи, речи, гес2І (1388 ЕРЬ 103; 1444 АЗ І, 40; 
XV ст. ВС 7 зв., 18, 29 зв., 32; 1495 АЛМ 88); 
наз. мн. річи, річ(и) 7 (1424 Р 99; 1447—1492 ЛКБВ; 
1456 Сові. II, 778; 1460 БО II, 273; 1467 БО II, 298); речи 
З (1388 ІРБ 104; XV ст. БС 18, 22); речи 1 (1389 РЕА І, 
27); зам. род. мн. от... річи 2 (1460 БО II, 273); зам. ор. 
мн. оусими... річи 1 (1457 Сові. II, 809); род. мн. річей, 
річей 12 (1404 Сові. її, 625; 1408 Сові. її, 632; 1448 Сові. її, 
738; 1463 АЗ І, 56; 1467 СП № 13; 1468 БО II, 306; 1489 
АЗ І, 89; 1492 АЛМ 31; 1495 АЛМ 83; 1499 БО II, 246 
1 т. ін.); речей, гесхе) 10 (1388 ІРЕ 103; 1433 Сові. II, 653; 
1463 АЗ І, 55; 1474 АЗ І, 69; 1487 АЗ І, 241; 1490 Пам.; 
1491 АЗ І, 95; 1496 БО II, 401); річи 3 (1460 БО II, 273; 
1499 АЗ І, 117, 188); річии 1 (1494 АЗ І, 102); рєчїи 1 
(1436 Сові. II, 698); дав. мн. річємь, річе(м) 2 (1435 Сові. 
II, 691; 1453 Сові. II, 766); рєчемь 1 (XV ст. БС 10); знах. 
мн. річи 19 (1447—1492 ЛКБВ; 1448 Сові. II, 738; 1449 
Сові. II, 746; бл. 1450 ПИ\ 1453 Сові. II, 766; 1456 Сові. 
її, 791; 1460 БО II, 270; 1462 БО II, 283; 1490 АЗ І, 92; 
1495 АЛМ 84 і т. ін.); речи, речи, гесхі 12 (1388 ІРЬ 103, 
104, 105; 1460 БО II, 276; 1496 ПДВКА 60; XV ст, ВС 17, 
18; 1498 АЛМ 163); речи, речи 2 (1489 РЕА І, 27; 1499 БО 
II, 449); ричи 2 (1485 БО II, 372); рече 1 (1448 Сові. II, 
733); ор. мн. річми 1 (1457 Сові. II, 810); речами 1 (1496 
ПДВКА); гесгші 1 (1388 ІРЬ 108); річи 1 (1457 Сові. 11, 
809); місц. мн. о (во, вь, на) річєх, річє(х) 5 (1402 Сові. 
II, 623; 1439 Сові. II, 713; 1457 БО II, 257; 1470 БО II, 309; 
1499 БО II, 425); при (вь, о) речахь, речах, рєча(х) 4 (1472 
АрхЮЗР 8ПІІ, 3; 1493 ОПББ 152 зв.; 1496 ОПВБД; 1498 
БО II, 413); о (оу) рє(ч)хь З (XV ст. БС 15 зв., 18; СЯ 43 
зв.); в (по) річахь, річа(х) 2 (1447—1492 ЛКБВ); о (во) 
річєх, річе(х) 3 (1456 Сові. II, 791; 1460 БО II, 276; 
1462 БО II, 285); о рєчє(х) 1 (XV ст, БС 9 зв.); зам. 
род. от крамньгх річєх 1 (1434 Сові. II, 669). 

*РЯНЕЦЬ ч. (3) (особова назва): ино повідали штож 
деи то отчина Ходкова... а Рянцю то не отчина, а мьї дали 
бьгли есмо Рянцю не відаючи (Д Борець, XV ст. СЕЧА). 
ФОРМИ: дав. одн. Рянцю (XV ст. СГЧА); ор. одн. Рян- 

цем (XV ст. СГЧА). 
г АБЧИНЦЬі мн. (і) (назва села у Волинській землі): 

кн(А)зю Басилью осталсА город Збараж, а к тому села: 
Янковцьі... РАбчинцьі, Тарасовцьі (Луцьк, 1463 Л5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. Р/дбчинци (1463 АЗ І, 54). 
РАДИТИ діесл. недок. (8) (кого, що, ким, чим) управ¬ 

ляти, розпоряджатись (ким, чим): маеть владьїка Луцкий... 
всими церквями и ихь свесченьниками... радити (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1ДЛ, 3); И сам бьі еси в мьіто нашом в промьіту и 
вагу не вступалсА, и ни судил его, ни рАдил (Вільна, 1498 
АЛРГ 82); а владьщі Полоцкому того игумена у Пречьіс- 
той Пустьгнской, не судити ни радити (Мстиславль, 1500 
АСД II, № 3). 
ФОРМИ: інф. радити 2 (1498 АЛРГ 82, 83); радити З 

(1322 АрхЮЗР І/VI, 3; 1500 АСД II, № 3); баж.-ум. сп. 
2 ос. одн. ч. радил 2 (1498 АЛРГ 82, 83); би... радиль 
1 (1487 РИБ 226). 

РАДЦА1 ч. (3) (стп. гг^сіса) управитель (2): а пак ли 
бьг ватама(н) албо рАдцА рікль абьі єго у селі не бьіло 
а во(н) маєть присА(ч)и ажь того чоловіка оу сє{лі) 
ніть (Галич, 1435 Р 134); а тако(ж) оу той хота(р) дєсА- 
тиноу о(т) пчоли бу(д) чии будє(т) да имає(т) бєре(т) дє- 
сАтину монастирском(у) рі(д)ци (Нямц, 1456 ОІЯ«А» 
511) ; 
рАдца трьговскьги (1) управитель торгу, 

базару: да не имає(т) и(х) соудоути (!) ни шолтузьг... ни 
рА(д)ци трьговскьі(х) (!) (Сучава, 1458 ОІД«А» 512). 
ФОРМИ: наз. одн. радца (1435 Р 134); дав. одн. рі(ді¬ 

ди (1456 £>/Я«Л» 511); наз. мн. ра(д)ци (1458 £>/Я«Л» 
512) . 
Див. ще *Р'БДНИК'Ь. 
*РАДЦА2 див. Р'БДЦ'Б2. 
*РАДТ>1 ч. (4) 1* порядок (2): мьї воицех'ь з бжиєи 

мл(с)ти ярцибискупь гнізденскии збьїкгнівь краковскии... 
при вірі нашои подлугь рАду и столцовь наши(х) тако яко 
иннии панове пєрвии намістковє наши... так же и ми 

нні слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєводі землі мол- 
давскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123); Оустаємь (!) и(ж)... 
имає(т) бити прїстоупь к соудоу пово(д) алюбо вїноватьіи 
имєю(т) бьіти позваньї к соудоу а то такьімь обичаємь и(ж) 
пїсарь што жалобьг попїсоуєть по(д) вїною сєдєнїя (!) 
врАдоу єго наче каза(т) одно по(д)лоу(г) рАдо(в) позо- 
вові прєзь слоужєбнїка (XV ст. БС 13—13 зв.). 

2. (суспільна група) стан (1): мьї илїа воєвода... знамени¬ 
то чини(м)... како намискові наши(х) наслидоуючи оу доб¬ 
роті обітниць и(х)... по(л)скомоу кролювьі... оучєра, тоу, 
оу лєвовьі, посполоу сь вьсєю радою нацією, ритєрми, 
боАрє, и панстви из городи, місти, зємліми по(д)данньіми 
и каждого стадла а любо рідоу намь по(д)данннми лю(д)- 
ми... голдь... оучинили є(с)ми (Львів, 1436 Сові. II, 697— 
698); 
О п о р і д у (1) послідовно, по порядку: И по сєм да 

зиат ваша милость за роботоу що стє поустили кь нам 
поклисари братню вашоу... а ми вьсємоу добрі оуразоумє- 
хмо, вісє по дробноу; и пак колико бєсєдє имахмо кь 
вашєи милости, а мьї по рідоу вьсє кь ним розброихмо 
(Дольний Торг, 1475 БО II, 336). 
ФОРМИ: род. одн. раду 1 (1433 Р 123); рідоу 1 (1436 

Сові. II, 698); дав. одн. рідоу (1475 БО II, 336); род. мн. 
рАдо(в) (XV ст. БС 13 зв.). 

*РАДЬ2 див. *Р'£ДЬ. 
РАЗАНОВИЧЬ див. РЕЗАНОВИЧЬ. 
*РАНТЄ див. *РЄНТЄ. 
*РАЦ€ШЬ дие. Р'БЦЄШ. 
РАШНЄВКА ж. (1) (назва села у Волинській землі): а 

што матка н(а)ша дєржит отчину н(а)шу и села Манєв... 
РАшнєвка (Луцьк, 1463 АЗ 1, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Рмшнєвка (1463 АЗ І, 55). 
*РАІШОВ'ЬСКИИ прикм. (2) (пор. Ряшевь, суч. Нге- 

$2о\у у Польщі): А изь рАшювьскои волости приходить 
полі тритьяста коло(д) опроче волАнь што на воли сі- 
дАть (б. м. н., 1386 —1418 Р 35). 
ФОРМИ: род. одн. ж. рАшювьскои 1 (1386—1418 Р 35); 

рАшювьскоі 1 (1386—1418 Р 35). 
*Р^БЖНЯ ж. (1) (назва гаю у Молдавському князівст¬ 

ві): а хотарь тімь Два селомь почєншє о(т) горі... та гдє 
сьходить к рлбдни поуть (б. м. н., 1415 Сох/. І, 121). 
ФОРМИ: дав. одн. олблни П415 Сові. І. 121). 
*РЛКА див. РУКА. 



С1 див. СЬ. 
! С2 (КТ?) (1): С(!) грєжономь присєло(к) Шоушковичи 

(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
Див. КЬ1. 
САВА ч. (7) (особова назва, цс а. Савва, гр. ІЗаррск): 

Мьі стєфань воєво(д)... знаменито чиннмь... ожє то(т) исти- 
ньі калоугєрь и молєбни(к) нашь сава коупи(л) виногра(д) 
оу андрика о(т) нємца (Дольний Торг, 1443 Сові. II, 185); 
мьі Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє тотьі истин- 
нїи наши слоуги Жоурка Пинтече... и братїа єго Юрїи 
Банко и Сава... жаловали єсмьі их особною нашєю милос- 
тїю (Сучава, 1495 ВО II. 248—2491. 
ФОРМИ: наз. одн. Сава (1443 Сові. II, 185; 1495 ВО II, 

248); дав. одн. Саві 2 (1443 Сові. II, 185); Сави 1 (1490 ВО 
І, 442); ор. одн. Савою (1490 В О І, 442). 
САВАСТЬЯНЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Сєвастиань, 

гр. ХєрааткЬос) Севастян, Севастіан: а при томь бьши 
свєдоки наша вірная кнзи и... пань андріи дчюса марша- 
локь нашь пань савастьянь (Київ, 1433 Я 119). 
ФОРМИ: наз. одн. савастьянь (1433 Р 119). 
Див. ще СЕБИЩЇАНЬ. 
*САД див. *САДЬ. 
*САД-АХМАТОВИЧИ мн. (1) Сини Седи-Ахмата: єсли 

бьїхоумь тьіхь то Сад-Ахматовичюв ис ьіньши темники 
и оуланьї не вьщали тогдьі нам корол єго милость не има- 
еть ни в чюм винен бьіти (Сучава, 1462 ВО II, 293). 
ФОРМИ: род. Сад-Ахматовичюв (1462 ВО II, 293). 
САДИТИ дієсл. недок. і док. (9) І. (кого) селити, оселя¬ 

ти, поселяти (2): И мьі пожаловали его и дали есмо ему 
тьіи дворища — самому пахати и люди садити (Краків, 
1454 АЛМ 12); Волєн кн<А)зь Михайло на тьіх селищах 
люди садити (Кременець, 1497 А5 І, 112); 
садити село (1), село садити (1) заснову¬ 

вати, закладати село: то все даль єсмь ладомирови садити 
село оу волоської право (Бохур, 1377 Р 23—24); мьі алєк- 
сандрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... дали и по- 
тврьдили єсми... нашем(у) монастири о(т) побрати... єщє 
є(д)но поустиню оу пото(к) єзєро(в) ста(в) и літовищє и 
село садити (Сучава, 1453 Сові. II, 444—445). 

на новомь корени садити (3) див. 
НОВЬІИ. 

2. док. (що) (дерево, рослину) садити, посадити (2): 
тімь мьі... дали есмь (зіс.— Прим, вид.) ему... села... гдє 
домь єго... <и виноградь што) сади(л) онь собою (Сучава, 
1409 Сові. І, 64). 
ФОРМИ: інф. садити 7 (1377 Р 24; 1446 АЗ III, 5; 

1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 1453 
Сові. її, 445; 1454 АЛМ 12; 1497 АЗ І, 112); ! содн- 
ти 1 (1409 Сові. І, 69); перф. З ос. одн. ч. сади(л) (1409 Соб*. 
1,64). 

Див. ще ОСАДИТИ, ОСАЖИВАТИ, *Г10ДСАДИТИ, ПО¬ 
САДИТИ 1, ПРИСАДИТИ. 

САДКИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) Садки: 
А пану Олє(х)ну на єго до(л)ннцю (!) досталосє... садки 
А ляхово (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. садки (1478 ЗРМ). 
САДОВА1 ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тімь мьі... дали єсми ємоу... села на имА... лаврєщїи и 
садова (Сучава, 1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. садова (1420 Сові. І, 135). 
* САДОВА3 ж. (2) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): (а хотарьі тімь сєломь}... повєрхь садовьг и оть 
верхь садовои на оустїє конєльї (Сучава, 1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: род. одн. садовьі 1 (1420 Сові. І, 135); садовои 

1 (1420 Сові. І, 135). 
*САДОВЬх прикм. (1) фруктовий: коли(ж) нєкоторьіи 

щєпьі са(до)вьі во огороді боудоуть щиплєньї а боудоуть 
вьїкорєньї (!) алюбо вьгрваньї маєть заставить во огороді 
щєпьг а вїньї шєсть гривень на томь (XV ст. ВС 29 зв.), 
ФОРМИ: наз. мн. ч. са(до)вьі (XV ст. ВС29 зв.). 
*САДОВЬ2 ч- (1) (назва пічки у Молдавському князів¬ 

стві): <х)отар той бранищи от обрьшїи Лаоури... та горі 
Фалкьом до стежки гдє гроб Алексин оу шипот, от толі 
обчиноу до обрьшї(є> Садова, та обчиноу до обрьшїє 
Роускова (Сучава, 1490 ВО І, 420). 
ФОРМИ; род. одн. Садова (1490 ВО І, 420). 
*САДОКЬ ч. (1) (невеликий сад) садок: Се А грицко 

Аглищєвичь и своєю маткою овдотьєю... продали есмо 
паноу сєнкоу хомєковичю коуть полА ись садкомь (б. м. 
н., 1463 ГГЯ). 
ФОРМИ: ор. одн. садкомь (1463 ГГД). 
*САДТ> ч. (6) 1. сад (4): Пишемь вашей милости, ижь биль 

намь чоломь попь Бавила... а сказьіваеть, что же... садь 
дей церковньїй у него обирають (Холм, 1440 АрхЮЗР 
1/1V, 5); (А хотар той... части... оу Проколов сад на 
столпь) от толі чєрєс серед сада Тоуличєва та на поут 
(Сучава, 1499 ВО II, 136). 

2. дерево, насадження (2): О щиплєнїю и осажєнїю сада 
(XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. сада 2 (XV ст. ВС 29 зв.; 1499 ВО її, 

136); ! соуда 1 (XV ст. ВС 7 зв.); знах. одн. садь, сад (1440 
АрхЮЗР 1/ІУ, 5; 1499 ВО II, 136); род. мн. садовь (1440 
АрхЮЗР 1/ІУ, 5). 

*САЖ€НЇЄ с. (2) садіння, садження: О щиплєнїю и о 
єаженїю сада (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о сажєнїю (XV ст. ВС 7 зв., 29 зв.). 
Пор. САДИТИ 2. 
*САКАЛЬ!ШЄЩИ див. САКАЛЬІШЄЩЇИ. 
САКАЛЬІШЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі александрь воєвода... чини(м) знаменито... 
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ожє... дочка конатасова... ись своимь синомь... прода(л) 
єдноу боукатоу землю... монастьірю нашемоу о(т) нЬм- 
ца... пони(ж) сакальішєщє(м) (Сучава, 1452 Сові. II, 409— 
410); ТЬм мьі видЬвшє их правоую и вЬриоую слоуж- 
боу до нась... дали и потвердили єсмо им... села на имЬ 
Броудоу(рєщїи)... и Сакальшієщїи (Сучава, 1469 БО 
II, 134). 
ФОРМИ: наз. Сакальїшєщїи (1469 БО II, 134); дав. са- 

кальішєще(м) (1452 Сові. II, 410). 
*САКАЛЬНІ ч. (1) (особова назва): а он имь дал за тотоу 

половина от Броудоурєщи єдино село на имЬ Грозєщїи... 
що коупил он тоє село от Йван Сакальш (Сучава, 1488 
БВ І, 325). 
ФОРМИ: род. одн. Сакальш (1488 БО І, 325). 
САКЄШ див. САКЬІШ. 
САКИШ див. САКЬІШ. 
*САКНИЯ ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

а хота(р) томоу селоу фоундЬнє(м) да єс(т) лочєнши о(т) 
могилоу... до гдє сЬ (сни)маю(т) хота(р) сакни(и) и хєрни- 
чєщє(м) (Сучава, 1428 Сові. І, 224). 
ФОРМИ: дав. одн. сакни(и) (1428 Сові. І, 224). 
САКОВИЧь, САКОВИЧ ч. (2) (особова назва): КнАзю 

Сонкгоушкоу оу Камєнцьі село коростичи... слоухало. 
Пань Петрашь... пань Ондрєи Сакович (б. м. н., 1441 — 
1443 ЛЗ III, 2); А при томь бьіли свЬдоки, рада наша: 
отець нашь князь Матей... пань Ондрєй Саковичь (Вільна, 
1492 ЛЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Сакович 1 (1441 —1443 АЗ III, 2); 

Саковичь 1 (1492 АЛМ 31). 

*САКОУЛИ ми. (1) (назва місцевості у Молдавському 
князівстві): а тако(ж) никто да не смЬ(!) становити товарь 
брашова за що сА що чини(т) що лихо чини(т) оу сакоу- 
лЬхь (Дорохой, 1437 О//? № 8). 
ФОРМИ: місц. оу сакоул'Ьхь (1437 О//? № 8). 

САКША ч. (3) (особова назва): А на то ест... в. п. Сакши 
спатар (Сучава, 1467 БО І, 121); И заплатил слоуга наш 

Никоарь Ромьнескоул оуси тоти пинЬзи М злат оу роуки 
Іоноу Сакша (Сучава, 1490 БО І, 385—386). 
ФОРМИ: наз. одн. Сакша 1 (1490 БО І, 385); зам. дав. 

Іоноу Сакша 1 (1490 БО І, 386); род. одн. Сакши (1467 БО 
І, 121). 
Див. ще САКШЄ. 
САКШЄ ч., невідм. (1) (особова назва): (Боеріи а) ноумА: 

Ходка Крєцовникоул... Сакшє спьт. (Сучава, 1458 БО І, 
19). 
Див. ще САКША. 
*САКЬ ч. (1) (особова назва, пор. їсак); а тьш люди 

о(т)чичи мои, на имА микоула... са(к) ромєико... мають 
ємоу потомоу служити ка(к) єсть в той зємли обьічаи (Луцьк, 
1490 Лам.). 
ФОРМИ: наз. оди. са(к) (1490 Пам.). 
САКЬЛИШЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Тємь ми видіьвши єго правоую и вирноую 
слоужбоу д(о) нас... дали и потвердили єсми ємоу... 
села... на им'В ЗВмєщїи... и Сакьлишєщїи (Сучава, 1462 БО 
І, 63). 
ФОРМИ: наз. Сакьлишєщїи (1462 БО І, 63). 
*САКЬ11І див. САКЬІШ. 
САКЬІШ, САКИШ, САКЄШ, САКЬШІЬ ч. (43) (особова 

назва, молд. сакьіз «каніфоль»): А на то є(ст)... в'Ьра пана 
Сакеша спатар'В (Путна, 1457 УДР)\ А на то велика мар- 
торьіа... наши бол'Врє: бьіл пан Доума Браєвичь... пан 
Сакьіш спатар (Сучава, 1462 БО І, 54); А на то ест... в. п. 
Сакьіша спатар'В (Сучава, 1469 БО І, 134). 
ФОРМИ: наз. одн. Сакьіш, Сакьі(ш) 11 (1459 БО І, 32; 

1460 БО І, 41; БО II, 276; 1461 БО І, 45; 1462 БО І, 54, 56; 
1465 ОБ 176; 1466 БО І, 115; 1467 БО І, 123; Сові. 3. 69 
і т. ін.); Сакиш, саки(ш) 3 (1460 Сові. 3. 34; 1462 БО І, 52; 
1466 0/Я«Л» 519); Сакєш 2 (1463 БО І, 74; 1464 0//?«Л» 

517); сакьішь 1 (1464 БО І, 84); род. одн. Сакьіша, сакьші, 
Сак(ьі)ша 18 (1458 БО І, 25; 1459 БО І, 36; 1460 0//?«Л» 
515; Сові. 3. 41; 1452 БО І, 62; 1465 БО І, 88; ОЇ/?«Л» 518; 
1466 БО І, 106; 1467 БО І, 119; 1469 БО І, 134 і т. ін.); 
Сакєш а 4 (1457 ПКР\ 1462 БО І, 63; Сові. О. 11; 1464 
Сові. 3. 60); Сакиша, Сакиш(а) 2 (1458 БО І, 20; 1464 БО 
!, 86); Сакиш в 1 (1466 БО І, 110); Сакьша 1 (1462 БО І, 65); 
ськьшіа 1 (1458 БО І, 6). 

*САЛАДЬІР€ВЬ прикм. (1): Тимошь дє(р)жить землю 
Саладьірє(в) а с тоє зємли дає(т) копо у гроше (и) (б. м. н., 
бл. 1471 ЛДЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Саладьірє(в) (бл, 1471 ЛДЗ 93 

зв.). 
САЛИСКІЙ прикм. (2) (Пор. Салищово у Вольїнскій 

землі): а потомь... повель до... дольшьі, где есмо застальї 
людей Салискихь, которьш поведьільї, же в право грунть 
Салискій а в лево до Микулинець (Новоселиця, !430 
ГБДЛ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Салискій (1430 ГБДЛ 8); знах. мн. 

Салискихь (1430 ГБДЛ 8). 
САЛИЧЄЄ с. (1) (назва села у Молдавському кзязівстві): 

тьмь мьі... дали єсми ємоу... села... на имв село кинди(н)- 
ци... єще село саличеє (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИназ. одн. саличеє (1437 Сові. І, 541). 
САЛИЩОВО ГОРОДИЩЕ с. (3) (назва села у Волин¬ 

ській землі): мьі, великий княз Александро... чинимь зна¬ 
менито... иж ссть (зіс.— Прим, вид.) видев есмо знаме¬ 
нитую нам службу... слуги нашого пана Петра Мишчича, 
и ми... дали есмо ему имене у Перемилскомь повсте село 
Холуневь... а Силищово городище (Луцьк, 1451 
АрхЮЗР 8/IV, 16—17); ВидВвши есмо службу намь вВр- 
нук>...пана Петра Мушчича (!)... дали есмо пану Петру 
Мушчичу (!) у Перемилском пов'ВгВ тая нміьнія, на 
имя Хулевь... а Салищово Городище (Вільна, 1492 
АЛМ ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн. Салищово Городище (1492 АЛМ 

ЗО); род. одн. Городища... Салищова (І459 АрхЮЗР 
8/IV, 19); знах. одн. Силищово городище (1451 АрхЮЗР 
8/ІУ, 17). 
Див. ще *ГОРОДИЩЕ3. 
*САЛЧА ж. (1) (назва річки у Молдавському князівстві): 

И мьі... дали єсми ємоу... (села) на имА Микоушани и на 
КигАч оу Салчи, Миросльвєщи (Болгари, 1441 ОБАс 
34—35). 

ФОРМИ: род. одн. Салчи (1441 ОБАс 34). 
САЛЧЄ1 ч., невідм. (3) (особова назва, молд. салче, сал* 

чиє «верба»): а мьі такождєрє... єсмьі дали и потвьрдили 
слоуз-Ь нашемоу Томи Салче... тоє прАдрєчєиоє село на 
Юлан'Ь на им'Ь оу Салче (Ясси, 1495 БО II, 68—69). 
САЛЧЄ2 с., невідм. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьї такождєрє... єсмьі дали и потвьрдили слоутЬ 
нашемоу Томи Салче... тоє прАдрєчєиоє село на ЮланЬ 
на им'Ь оу Салче (Ясси, 1495 БО II, 69). 

САМ див. САМЬ. 
! САМАШКОВЬ див. СЕМАШЬКОВЬ. 
*САМБОРСКИИ див. САМБОРЬСКЬІИ. 
*САМБОРЬ ч. (1) (назва міста у Перемишльській зем¬ 

лі) Самбір: оу самборЬ м(с)цА авгу(с) оу третин дє(н) (Сам- 
бір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.). 
ФОРМИ: місц. одн. оу самборЬ (1459—1460 ЗНТЩ 

СІЛІЇ, фотокоп.). 
САМБОРЬСКЬІИ прикм. (7): Мьї па(н) сташко ись 

давьщова староста самборьскьш приводимо то ку вЬчнои 

памАти нинЬшнимь и потомь бу(д)чимь, илья влдка прє- 
мьішлєскьіи и самборьскьш жаловаль сА прє(д) кролємь на 

стрЬлковцЬ, ажє оубивають сА оу землю оу црквную стго 

спса (Погоничі, 1422 Р 97); а пакьі бихомь тако не задер¬ 
жали, яко сА єсмо записали на то(м) сниму... при паноу 
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андровашоу, воєводи подолскомоу, старости самборско- 
моу... що бнхо(м) били осажєни(!) нашєи чти (Бирлад, 
1435 Собі. II, 679). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. самборьскьіи (1422 Р 97); місц. одн. 

ч. при самборскомоу (1435 Собі. II, 679); наз. мн. ч. самборь- 
сции (1422 Р 98); дав. мн. самборьскьімь, самборьскьі(м) 
(1422 Р 97); ор. мн. самборьскьіми (1422 Р 97). 
Пор. *САМБОРЬ. 
САМІЙ займ. (15) 1. (у сполуч. з іменником вказує на про¬ 

сторову межу дії) самий (13): До того копища ихь, гдЬ 
змерлнхь своихь ховають, подле пляцовь... над Городни¬ 
цею до самое речки Городницьі (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); 
з обоу двоухь Сторонь тоє р'Ьчки Камєници землю Дєрь- 
жати Маеть по самоую Соухоую камєницю (Прилуки, 
1459 Р 171); А хотар да єст тим селам... почьнши от пискоу 
Бахлоуи... до самои дороги Хроловскои (Сучава, 1468 
БО 1, І27); прїидоша... наши слоуги... и продали... село на 
им"Ь щи(л)биканш... на вєликои соухи и соуха вєликаА о(т) 
оустїА до самого верха (Сучава, 1488 ДГСВМЩ); подле 
самой дороги тот дуб стоит (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 120). 

2. (иточнюючо-підсилювальний) самий (2): И ми видєчи 
рєчь справєдливоую, кграни самиє по рєкоу Зєлвоу... ка¬ 
зали єсмо свєтком присАгноути (Лукониця, 1478 АЗ III, 
17); А которьіи нивки в долине и долина самая... то есми 
велель держати виноградником (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 
158). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. самій (1490 БО І, 420); род. одн. ч. 

самого (1488 ДГСВМЩ); місц. одн. на самоум (1462 ВО 
І, 63); наз. одн. ж. самая (1491 АрхЮЗР 87IV, 158); род. 
одн. ж. самой 4 (1411 Собі, і, 84; 1468 ВО І, 127; 1475 АЗ 
І, 71; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120); самое 2 (1389 РЕА І, 27; 
1498 АрхЮЗР 8/IV, 120); знах. одн. ж. самоую 2 (1459 
Р 171; 1466 ВО 1,114); вашоуи 1 (1413 ОБ 48); знах. мн. ч. 
самиє (1478 АЗ III, 17). 
Див. ще САМІЇ. 1. 
! САМО див. САМІЇ. 
! САМОВЛАСТІ (САМОВЛАСТЬН'Ь) див. *САМО- 

ВЛАСТЬН'Б. 
*САМОВЛА СТ Ь Н г& присл. (1) самовільно: Тне вен села 

... маеть держати господинь богомолець нашь Климєн- 
тий... а за нась и чада наша Господа Бога молити... архи- 
мандрнтьі благословити... никакоже паче благословеня 
его церкви созиждати или самовласте (!) разорити 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3). 

*САМОДЕЛЧИНЬ прикм. (2): Лнчба ключнику кневско 
муСенку Полозовичу а Самоделчину сину з мита (б. м. н., 
1494—1495 АЛРГ 59). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Самоделчииа (1494—1495 АЛРГ 

59); дав. одн. ч. Самоделчину (1494—1495 АЛРГ 59). 
САМОДЄРЖА ч. (1) (особова назва): а при томь боули 

свЬдоци, Пань Татомирь Балицки пань Иватко Голешєв- 
ски... Самодєржа, Ватамань ЛАховицки (б. м. н., 1473 
ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Самодєржа (1473 ЗНТШ V, 3). 
САМОДЄРЖАВНЬІИ, САМОДЄРЖАВНЬИ прикм. 

(2) самодержавний: вєлики самодєржАвньи мл(с)ти бжи 
гнь їо романь воєвода... даль єсмь... слузЬ нашєму иванн- 
шю внтАзю... села на еєрєтй (Роман, 1392 Собі, і, 7); вє¬ 
лики самодержавний г(осподи)нь їо роман воєвода зєм- 
л£ молдавскої... ис нашимь сина (!) олєксандромь... чинимь 
тов'Ьдомо...ожє тоть слуга наш тодорь ись своєю братиєю... 
слоужили намь ис правою в'Ьрою (Сучава, 1393 Собі, і, 13). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. самодєржавньи 1 (1392 Собі. 1, 7); 

самодержавний 1 (1393 Собі, і, 13). 
САМОДЄРЖЄЦЬ, САМОДРЬЖЄЦЬ ч. (2) самодержець: 

Божією милостию ми кроль казимир краковскои зємлЬ... 
господарь и дЬдичь вЬчньїи зємлАм тим самодрьжєць, 
явно повЬдают, колиж то пришедши прєд наше обличе 
слуга нашь ходко бибелскьіи, и оуказал єсть кнАзд льво- 

вн листи (Судомир, 1361 АСІ 6); Ми кнАзь володиславь 
опольскоЬ зємли... господарь и дЬдичь в'Ьчньїи зємлАмь 
тьїмь самодержець... то есми вчинили (Бохур, 1377 Р 
23—24). 
ФОРМИ: наз. одн. самодержець 1 (1377 Р 23); самодрь¬ 

жєць 1 (1361 АСІ 6). 
САМОДЄРЖАВНЬИ див. САМОДЄРЖАВНЬІИ. 
САМОДРЬЖЄЦЬ див. САМОДЄРЖЄЦЬ. 
САМОИЛЬ ч. (5) (особова назва, цсл. Самуил, гр. 

гебр. ЗЬешйеІ) Самійло: Ми пань янь дЬдичьтарнувьскии... 
познавами то нашимь листомь... игнаткови чєрневи(ч) 
дали есми о(т)мЬну за пєкули(ч) и єго брату самоилови оу 
тЬшковичєхь (Перемишль, 1390 Р 175); господи помози 
самоилови кюзнецю (Краків, XIV—XV ст. ОБРН 112); 
ми пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє,... дали есми 
монастирю нашемоу, о(т) нємца... варе ко(л)ко сє(л) при- 
слоухаюгь к нашемоу монастирю, на имЬ гдє е(ст) самоиль 
ватама(н) (Нямц, 1454 Собі. II, 516—517). 
ФОРМИ: наз. одн. самоиль, (с)амоиль (1438 ОІЯ«А» 

472; 1446 Собі. II, 251; 1454 Собі. II, 517); дав. одн. самои¬ 
лови (1390 Р 175; ХІУ—ХУ ст. ОБРН 112). 
САМОНЬ ч. (1) (особова назва, исл. Самона, гр. 2а пА- 

га£): фроль, лаворь, гюрии, самонь... все чюдотворци 
(Краків, XIV—XV ст. ОБРН 112). 
ФОРМИ: наз. одн. самонь (XIV—XV ст. [ОБРН 112). 
*САМОТЄЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьі(л)... 

боАринь нашь алєксан(д)ро самотечи(ч) (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: наз. одн. самотєчи(ч) (1446 Р 154). 
*САМОТЬІИНЬ ч, (1) (особова назва): Биль намь чоломь 

окол(ь)ничнй Смоленьскій... и просиль вь нась вь Смо- 
леньскомь повете... села, на имя Давндкова Сковородина 
и братаничовь его... а Тишкова Поповича а Самотинна 
(Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. Самотинна (1499 РИБ 776). 
САМСОНЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Сампсонь, Самьп- 

сонь, гр. Халіфату, гебр. ЗЬітзбЬп): кузьма, пантелЬи- 
монь... самсонь... то все безмезници (Краків, XIV—XV 
ст. ОБРН 112). 
ФОРМИ: наз. одн. самсонь (XIV—XV ст. ОБРН 112). 
САМЬ, САМЬ, САМ займ. (310) І. (виділяє, уточнює, 

протиставляє) (293) а) (вказує на особу, яка виконує якусь 
дію з власної волі, ініціативи, добровільно) сам (7): Я Лю- . 
барть Кгедеминовичь... изгадаль есми самь о своюй ду¬ 
ши... хотячи душу спасти, записаль есми и даль село своє 
Рожнсче святому Иоанну Богослову на веки вечньїе собор- 
ной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1Л/І, 1); 
я есми подЬлил сА з братомь своимь мЬншьгмь со кн(А)- 
з(є)мь СємЬномь Избаразким сам своєю волЬю доброю и 
єго тЬж доброю волЬю вЬчно и непорушно (Вишнівець, 
1482 АЗ І, 80); у Ьгапусіи у теги іезто зату рготегу зеЬе 
роїоху у корсу газураіу (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 

б) (вказує на особу, яка особисто виконує якусь дію) сам 
(89): Тьіе вси села... маеть держати господинь богомолець 
нашь Климентнй,... а за нась и чада наша Господа Бога 
молити... яко самь оть Христа Спаса власть господинь 
отець владика маеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛП, 3); 
А што есми казаль сЬна насЬчи досить... то на буцєви на- 
сЬчєно єго досить... а на кругилии воєвода самь призи- 
раль к тому (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а коли бьіхомь 
хотіли любо сами взАти в нєго то селище... тогдьі имаємь 
заплатити ему пАтьдєсАть гривє(н) (Острог, 1427 Р 109); 
а пакьли бьг самихь нась нашь мильїи приАтєль на помочь 
жадаль, и ми сами нашомоу прнАтєлю маємь бити... до 
помочи (Сучава, 1442 Собі. Ті, 716); А дали есмо напредь 
речоной паней Костюшковой ©етимьи... зверху внписаное 
имЬнье ей самой в'Ьчно и непорушно (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 
21); А Богдан и жєна єго Стана отпоустили прЬд нас, аби 
болшє не имали тЬгати... на Ивоула за єго част села... ни 
сами они, ани дЬти их (Сучава, 1461 БО І, 45); А сє я Хвед- 
ко Кословский самь симь листом свєтчю к аж дому доброму. 
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иж продал єсми село своє Стоупно (Луцьк, 1474 АЗ І, 
69); Нижьли коли мьі сами где своєю головою потягиемь, 
тогдьі онь сь нами тамь маеть пойти подле обьгчая (Судо- 
мир, 1488 РИБ 424); лише, боже того не давай, боудєм 
ли тогди оу которои нємоци, та не мочи мєм сами єхати 
заедно з ньіми, он бьі тогдьі имал єхати заєдно с ньіми сьінь 
наш Богдан воєвода (Гирлов, 1499 БО II, 423); И потвер- 
жаемь тьіе люди симь нашимь листомь в'Ьчно и непорушно 
ему самому, и его жонЬ (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

в) (надає шанобливого забарвлення особі або предметові, 
про які йдеться) сам (91); при казанїє (!) самого воєводьі 
(Кам’янець, 1404 Сові. II, 625); Зань же кто обидить цер- 
ковь Божую, тоть самому Божьію закону противляеть ся 
(Холм, 1440 АрхЮЗР 1/Л/І, 5); а при то(м) бьіли мартоури 
са(м) господство ми вьі(ш)писаннаго пєтра воєводьі (зіс.— 
Прим, вид.) и на(ш) митрополи(т) (Сучава, 1455 Сові. II, 
562); А на то єст велика мартоурїА сам господства ми вьі- 
шєписанньї Стєфан воєвода и наши бояри (Дольний Торг, 
1466 БО І, 113); той продал самомоу господствоу ми за 
осим сот и сєдим дєсЬт и дв'Ь злата татарски (Сучава, 1479 
БИ І, 221); Самь Казимирь, Божью милостью, Намест- 
нику Берестейскому, пану Якубу Яновичу Немировича 
(Краків, 1487 РИБ 225—226); Самь Александрь божью 
милостею великий кнАз литовский (Вільна, 1493 АЛРГ 
55); И оу том також прїиде прАд нами... НастА... и продала 

свою правоую отниноу... Самомоу господствоу мьі за рн 
златьі татарскьіх (Гирлов, 1499 БЕ) II, 153); Самь Алек¬ 
сандрь Божїю милостію (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

г) (виділяє особу, яка протиставляється іншій) сам 
(13): а иного соудьца (зіс.— Прим. вид.) да не имаю(т)... 
али да соуди(т) са(м) свои люди (Ясси, 1449 Сові. II, 391); 
а тако(ж) шолтоузи и прьгари... или кто имє(т) брати 
о(т) на(с) воскь по инши(х) трьго(х) а оу бани никто о(т) 
тьі(х) о(т) оуси(х) да сь не оумишаєть ни оу чє(м) але сами 
калоугєри да бєроуть воскь (б. м. н., 1458 0/Р«А» 513); 
а ино(г) соу(д)ца да нє имають николи ни оу чоумь але 
да соудАгь сами своими (!) люди о(т) ти(х) три(х) мона- 
стирски(х) сєла(х) (Сучава, 1472 0/Р«Л» 530); 
д) (уточнюючо-підсилювальний) сам (93): ажє самь нє 

можєть заплатити тоть истьшьньш што жє оуложать єго 
оу виноу хочєть ли король заплатити за нь а єго дЬдичь- 

ство собЬ оузАти (б. м. н., 1352 Р 6); а тако влдка продаль 
єсть яко самь дєржаль (Перемишль, 1391 Р 45); а Львов- 
чанє што ймуть принести сами изь угорь сєрєбро жьже- 
ноє, оть того сєребра што бнхомь мьі купили собЬ колко 
будеть намь надобно (Сучава, 1408 Сові. II, 632); І розДі 
па шоупи а і заші іезшо те па сІогоге, ВоЬа \уогшіа па 
ротосг (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 140); а тьіе 
дв'Ь части того именіа, на которомь есми мЬль самь жити 
запродаль есми е. м. за пятьдесять копь гроши (Луцьк, 
1449 АЛМ 8); А Ливовчанє що имоут сами приносити сє¬ 
рєбро жєноє от Оугор, от того сєребра боудет ли нам на- 
добьг, а мьі абьіхом оу них коупили (Сучава, 1460 БО II, 
275); А онь имаєть держати тьіЬ двЬ дЬлници... какь дЬдь 
мой и от(є)ць мой имЬли и А сама имЬю (Добучини, 1487 
А8 І, 239); Волень онь то отдати, и продати, и замЬнити... 
и вжнточпому обернути, какь самь налЬпЬй розумЬючи 
(Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 59). 

2. (без інших) (2) сам, один: а в сєи сторонЬ одинь язь 
самь осталь (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ); мьі Стєфан воє¬ 
вода... знаменито чиним... ожє тоти истиннїи шолтоузовє... 
и уси наши мєшчанє от мЬста от Брьлад... прїидоша прАд 
нами... и оу просили себЬ от нас како абихмо им досмотри- 
ли старїи их хотар... Ино мьі єсмо им досмотрили и позна- 
меновали... почьнши ис верха от бєрегь Брьлада от єдноу 
вербу... от това... на поле на єдин доуб що єст сам (Бирлад, 
1495 ВО II, 63). 

3. (який самостійно може робити що) сам (2): О рєчє(х) 
которьі(ж) самі старостьї могоуть соу(д)т (XV ст. БС 9 зв.); 

О с амь (сами) в ь с о б Ь (в ь с є б Ь) (61» 
в собЬ... самь (1) а) який становить окрему 

цілість (6): Мьі вєликьіи кнзь швитригаило... чинимь 
знаменито... ижє... даємь... пану чуси имЬнья оу лущ 
комь повЬте басово со всими сєльї... какь тая всА... 
имЬнья сама в собЬ... маеть (Луцьк, 1434 Р 128); Про¬ 
дал єсми имєнє моє отичизноє Дажєв на вєчност зо 
всимь на всємь яко ся тоє имєнє Дажєв само в собє... маеть 
(Володимир, 1475 А5 І, 72); б) окремо, самостійно (1): 
І то(т) мн(с)тьі(р) пєчє(р)скїй бьіль з вєко(в) спрєдєлами 
свои (ми) вьгшєрєчє(н)ньіми самь в сєбЬ Ставропигїя (б. м. 
н., 1481 ГПМ)\ самь (самимь)на себе (4) осо¬ 
бисто: Я» Степань Кунацковичь, вьізнаю самь на себе... 
которое имєнє отчина и дедина моя, на имя Кольнятичи, 
бьіло вь заставЬ у пана Василя Семашковича в чотьірнад- 
цати копахь грошей (Луцьк, 1449 АЛМ 8); И потвержа- 
емь тьіе люди симь нашимь листомь вЬчно и непорушно 
ему самому, и его жонЬ... со всими ихь землями... какь 
есмо самимь на себе держали (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2,58—59); сам прєз сЬ(2) особисто: А пак аж сА 
прилоучит та побЬгнєт нЬкоторїи боярин или слоуга 
кроулЬ єго милости до нас... тот бьі имал одослати сЬ до 
своєго господарЬ до кроль єго милости просЬчи соби ми- 
роу, сам прєз сЬ алибо прєз нашоу причиноу (Гирлов, 
1499 ВО II, 421). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. самь, самь, сам, са(м), згат 145 
(1322 Арх ЮЗР 6/1, 3; 1368 Р 15; 1408 АкЮЗР І, 6; 1418 
Р 89; 1449 АЛМ 8; 1474 А5 І, 69; 1488 АЗ І, 88; 1490 АЗ 
I, 92; 1495 БО II, 63; 1500 АЛМ вип. 2, 59 і т. ін.); їсамо 1 
(1462 БО І, 52); род. одн. ч. самого, само(г) 6 (1404 Сові. 
II, 625; 1407 Р 72; 1411 Р 77; 1415 Р 87; 1433 Сові. II, 
653; 1449 Сові. II, 746); сам, са(м) 9 (1459 БО І, 32; 1464 
БО 1,84; 1466 БО І, 113, 115; 1467 Сові. 3. 69; 1472 
Сові. 5. 88; 1476 БО І, 209; 1479 БО І, 224; 1480 БО 
І, 241); дав. одн. ч. самому, самомоу (1440 АрхЮЗР 
1/УІ, 5; 1446 АЗ III, 5; 1454 АЛМ 12; 1459 Р 171; 1481 
БО II, 248; 1490 ВО І, 436; 1491 БО І, 451; 1492 БО І, 
506; 1495 БО II, 64; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); знах. 
одн. ч. самого (1459 Р 172; 1495 АЛМ 83, 84); місц. 
одн. ч., с. на самомь (XV ст. БС 33); кл. ф. ч. самь 
(1496 ОКИБ)\ наз. одн. с. само (1449 АЛМ 8; 1475 АЗ І, 
72); наз. одн. ж. сама (1378 Р 26; 1418 Р 89; 1445 АкЮЗР 
І, 17; 1459 Р 171; 1474 РГС; 1487 АЗ 1,85, 239; 1490 ЗХП 
134; 1497 БО II, 119); дав. одн. ж. самои, самой (1452 
АкЮЗР І, 21; 1462 ВО І, 55; 1474 РГС\ 1495 БО II, 59); 
наз. мн. ч. сами, заті, самї, сам(и) 67 (1388 ІРБ 108; 1408 
Сові. II, 632; 1429 Р 112; 1433 Р 123; 1444 АЗ І, 42; 1453 
Сові. II, 472; 1457 БО І, 5; 1485 ВО II, 371; 1491 АЗ І, 
94; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); самьі, зату 3 (1475 БО II, 
336; 1499 ВО II, 423; 1500 ДПЖН)\ наз. мн. с. сама (1434 
Р 128): дав. мн. самьімь, самим, самьі(м) 5 11389 РЕА І. 
26; 1401 АкБАК ПІ» 2; 1445 Сові. 11, 727;' 1471 ДГСМПБ; 
1497 А З І, 112); самимь, самим 9 (1401 АкБ АК III, 2; 1472 
АрхЮЗР 8/1II, 2; 1497 ПМХ)\ зам. наз. какь єсмо самимь 
на себе держали 1 (1500 АЛМ вип. 2, 59); знах. мн. самихь 
(1442 Сові. II, 716); ор. мн. самими (1445 Сові. II, 726). 
Див. ще САМЇИ 2. 
*САМЬ СЄМЬ див. САМЬ СЄДМЬ. 
*САМЬ ТРЄТЄИ займ. (2) один з двома іншими: Пєтрь 

жалова(л) на яна и(ж) ємоу чєтьіри па(л)ци оутАль оу 
роу(к) и янь того запрє(л) тоть пєтрь то(г) годоу оупоми- 
наль досьіть оучїиєнїя мьі сказоуємь пєтрл самом(оу), 
трєтью прїсАгноу(т) ижє ємоу янь чєтьїри па(л)ци оутАль 
(XV ст. БС 23); Сєло Инохо(д)ковьци а в томь сєлє отамо(н} 
самь трєтє(и) а вси слоуги на во(и)ноу хоживали (б. м. н., 
бл. 1471 лкз 91). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. самь трєтє(и) (б. м. н., бл. 1471 

ЛКЗ 91); дав. одн. ч. самом(оу) трєтью (XV ст. БС 23). 
Пор. *САМ о ЧЄТВЄРЬТЬ, САМЬ СЄДМЬ. 
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*САМЬ ЧЄТВЄРЬТЬ займ. (1) один з трьома іншими: 
а оу дво(р)цьі в королєво(м) милА огь города тамь о томь 
дво(р)цьі жонька з дє(т)ми сама чєтвєрьта (б. м. н., XV ст. 
ИК). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. сама чєтверьта (XV ст. ИК). 
Пор. *САМЬ ТРЄТЄИ, САМЬ СЄДМЬ. 
*САМЬІИ див. САМІЙ. 
! 5АМ¥Л (5ЕМУЛ) див. СЕМЬІЙ. 
САМЬ див. САМЬ. 
САМЬ СЄДМЬ займ. (2) один із шістьма іншими: али 

(!) па(н) своємоу владарєви алюбо своемоу слоузє о нєко- 
торои речи алюбо о кри(в)дЬ виноу дасть тогдьі имєєтсА 
своєму па(н)у о(т)присА(ч) самь сєдмь (XV ст. ВС 32). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. самь сєдмь 1 (XV ст. ВС 32); са(м) 

сємь 1 (XV ст. ВС 36 зв.). 
Пор. *САМЬ ТРЄТЄИ, *САМЬ ЧЄТВЄРЬТЬ. 
САНГУШКОВИЧЬ, САНКГОУШКОВИЧ, САНКГОУШ- 

КОВИЧЬ, САНКОУШКОВИЧЬ, сєнгоушкович, 
СЕНКГУШКОВИЧЬ, СЕНЬКГУШКОВИЧЬ, сєнькоу- 
ШЬКОВИЧЬ, СЕНДЮШКОВИЧ, СОНКГОУШКОВИЧЬ, 
СОНКГУШКОВИЧ ч. (31) (особова назва): за повелини- 
емв вельгкого князя Свьідрьігайла, васьгльїй Сангушко- 
вичв... и мьі дворане господ арен і е... бьушемо у земяньїна 
повету Браславского, пана Карпа Ивановьіча Мьгкульїн- 
ского (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); А сє я кназь Олександ¬ 
ре Сонкгоушковичь, а кнАзь Михайло Сонкгоушковичь 
подилилис єсмо отчизною нашою (Хвалимичі, 1475 А5 
III, 14); а при том с нами бьіли: кн(А)з Михайло Санкгуш- 
кович вл(а)д(ьі)ка луцкии Иона (Луцьк, 1491 АЗ 1, 94—95). 
ФОРМИ: наз. одн. Саигушковичь, Санкгоушковичь, 

Санкушковичь 3 (1430 ГВКЛ 7; 1446 АЗ III, 5; 1473 
АрхЮЗР 8/IV, 102); Санкгоушкович 1 (1454 АЗ III, 10); 
Сеикгушковичь, Сенькгушковичь 2 (1452 АрхЮЗР 8/IV, 
61; 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154); Сєнькоушьковичь 1 (1451 
Р 156); Сєнгоушкович 1 (1487 А 5 І, 239); Соикоушкови(ч), 
Сонкгушкович 4 (1450 ПИ № 9; 1470 АЗ І, 65; 1475 А5 І, 
69; 1491 АЗ І, 95); Сонкгоушковичь 2 (1475 АЗ III, 14); 
Сендюшкович 1 (1445—1452 АрхЮЗР 8/^, 13); род. одн. 
Саигушковича, Саикгоушковича 2 (1430 ГВКЛ 7; 1454 
АЗ ПІ, 10); Сонкгоушковича 1 (1475 АЗ III, 14); дав. одн. 
Санкгоушковичоу, Санькгушковичу 3 (1467 АЗ І, 63; 
1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20; 1489 А$ III, 22); Саиьк- 
гоушьковичоу 2 (1467 АЗ І, 63); Саикгушьковичю 3 (1469 
А5 І, 64); Санкгоушковичоу 3 (1475 АЗ III, 14; і49і А5 І, 
94); Сонкоушковичю 1 (1475 А5 І, 71); знах. одн. Сонкгуш- 
ковича (1491 АЗ І, 94). 
САНКГОУШКО, СЕНДЮШКО ч. (4) (особова назва): 

мьі велики князь Швидрикгяль... чинимв знаменито... 
ижь вид'Ввь и знаменавь службу, намв в'Ьрную... пана Бо- 
гуша Оверкича Тимоха... которого намв справьі и родь 
зацньїй дому его в-Ьрньїй нашв князь Сендюшко опов'Ь- 
даль... яко челов'Ьку рьгцерскому... надаємо волности 
в(шєля)ко,Ь... вь... панств'Ь нашомь... заживати (Луцьк, 
1438 Р 140); КнАзю Сонкгоушкоу оу Камєнцьі село Коро- 
стичи (б. м. н., 1441—1443 АЗ III, 2); А при том бьгл дАдА 
мой кнАзь Санкгоушко Фєдкович (Кобрииь, 1454 АЗ III, 
10). 
ФОРМИ: наз. одн. Санкгоушко 1 (1454 АЗ III, 10); 

Сендюшко 1 (1438 Р 140); род. одн. Саикгоушка (1454 
АЗ III, 10); дав. одн. Сонкгоушкоу (1441—1443 АЗ III, 2), 
САНКГОУШКОВИЧ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
САНКГОУШКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
*САНКГОУШЬКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
*САНКГУШЬКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
*САНЖАКЬ ч. (1) (тур. запсігач «невелика провінція» 

«знамено», молд. санжяк) губернатор у давній Туреч¬ 
чині: А також мьі... ани жаднои раді ани помочи Тоурком 
не имаєм дати, вьн'Ьвши коли бьі н'ЬкотораА моц або сила 
тоурєцкого чвсар'Ь, або его санжак(а) ... пришла бьі, и нас 
поневолили бьі соби на помоч (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 

ФОРМИ: род. одн. санжак(а) (1499 ВО II, 423). 
*САНКО ч. (1) (особова назва, пор. Алєксандрь): Пань 

Литавор маршалокв а Оедко писарв брали личбу... в 
мьітниковв киевских в Санка а в Цибули (б. м. н., 1497— 
1498 АЛРГ 80). 
ФОРМИ: род. одн. Санка (1497—1498 АЛРГ 80). 
САНКОУШКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
*САННА ж. (1) (назва річки у Молдавському князівстві): 

єщє єсми дали нашємоу в'Ьрному пану, думА апроду... єд- 
но село на саннои (Сучава, 1443 Сові. II, 131). 
ФОРМИ: місц. одн. на саннои (1443 Сові. II, 131). 
! САНОЖАТЬ див. СІНОЖАТЬ. 
*САНОЦКИИ див. СЯНОЦЬКЬІИ. 
*САНЧА ж. (1) (назва річки у Молдавському князівстві): 

хота(р)... о(т) доуба... просто... на могїлу... а от тол-Ь на 
врьхь Санч'В (Корочин Камінь, 1458 МІН. Оос. 121—122). 
ФОРМИ: род. одн. Санч* (1458 МіН. йос. 122). 
*САНЬКГУШЬКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
*САРАТА див. СЬРАТА1. 
*САРВАСОВО с. (1) (назва села у Закарпатській землі): 

Сє азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)скьі(и) и 
жоупань ба(н)ко и тодЬрь и шандрь нємиши о(т) (са)рва- 
сова... даємо відомо... ажє балица воєвода и драгв мєщєпь 

евзидашє црковь в имє стго архаггла михаила (Сігет, 1404 
ГМ)._ 
ФОРМИ: род. одн. (са)рвасова (1404 ГМ). 
САСКА1 ою. (2) (особова назва): А пак оу том також прїи- 

доша прєд нами... слоуга наш Петриман и сь своими се¬ 
страми Софїика и Саска... и продали свою правою отни- 
ноу (Сучава, 1491 ВО І, 451). 
ФОРМИ: наз. одн. Саска (1491 ВО І, 451). 
*САСКА2 ж. (1) (назва річки у Молдавському князівстві): 

и хотарв... прости дЬла... и о(т) тол"Ь прости на устиє сас- 
коу, тажє гори на вєлики нємець (Сучава, 1453 Сові. II, 
445). 
ФОРМИ: знах. одн. зам. род. на устиє саскоу (1453 

Сові. II, 445). 
САСОВЄ мн. (3) (назва німецьких поселенців у Молда¬ 

вії, вихідців із Саксонії) саксонці: про то(ж), варе коли 
сасовє о(т) бани имє(т) о(т)стоупити о(т) свои(х) токмА(л) 

бу(д) коли, тогди сасовє на(м) имє(т) платити з роубли 
срєбра (Сучава, 1453 Сові. II, 445); прото(ж) ... дали єсми 
на(ш) ли(ст) нашємоу монастироу... на то щобьі ходили три 
возове и(х) на рибоу... и тако(ж) кь и(х) татаромь що соу(т) 
оу бани, щобьі не имали сасовє о(т) бани ни єдино дЬло 
(Контари, 1454 Сові. II, 508—509). 
ФОРМИ: наз. сасовє (1453 Сові. II, 445; 1454 Сові. II, 509). 
САСЧОРИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и ни на горо(д) да не роб'Ь(т) лю(дї) о(т) сасчори и 
ни иноє ничого (Байчани, 1454 ПГПММ). 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) сасчори (1454 ПГПММ). 

САСЬ ч. (2) (особова назва): Мьі кнА(з) двдв дмитриє- 
ви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... сасв горбачєви(ч) со веєю 
братьєю... чинимьі знамєни(т)... коли кнА(з) вєлєбньїи 
дмитрии... голдованиєи вірность... королеви польскому... 
слюби(л) а мн имєнємв и моча вши(х) зємлАнь его... ислю- 
буємьі за него (Лучиця, 1388 Р 38—39); т£(м) мьі... дали 
єсми ємоу... села ... на имА балосинєщи... и на краков'Ь 
гдє бьі(л) са(с) данв (Сучава, 1442 Сові. II, 93). 
ФОРМИ: наз. одн. сась, са(с) (1388 Р 39; 1442 Сові. 11,93). 
! САТИ (ПИСАТИ) див. ПИСАТИ. 
*САТЬІЄВСКАЯ ж. (1) (особова назва): А при том бьіл: 

пан Дєниско МукосЬєвич... а кн(А)г(и)ии Сатьієвскоє 
боАрин Борис Олибовский (Острог, 1465 А5 І, 57). 
ФОРМИ: род. одн. Сатьієвскоє (1465 АЗ І, 57). 
І СЛУЖБО У (СЛОУЖБОУ) див. СЛОУЖБА. 
САОУЛА ч. (3) (особова назва, цсл. Саулв, гебр. §іаиІ) 

Савелій: Стєфан воєвода, господарь зємли (молдавскои 
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знаменито чиним)... ож тоти истинни наш(и слоуги... и) 
Илияш Саоула... оуноуковє старо(го Стояна Прочєл- 
ника) слоуж(или) нам право и в'Ьрно (б. м. н., 1490 ВО І, 
434); а па(к) фє(д)ка и сестри еи мьрина и гинда... и сєстри- 
чичи єи саоула и ивань... привилїє що имали они о(т) на(с) 
же на тоє село... дали оу роуки... паноу тоадєроу Писарє¬ 
ви нашємоу (Ясси, 1495 ПГВСР). 
ФОРМИ: наз. одн. Саоула 2 (1490 Вй І, 434; 1495 

ПГВСР); зам. дав. сєстричичєм єи саоула и иваноу 1 (1495 
ПГВСР). 
САОУЧЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьї петрь воєво(д)... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсми сє(с) ли(ст) нашь сєламь монастирскимь о(т) 
нємцЬ, на имЬ тємишєщи... и на оустїє Кракові саоучє- 
щи (Сучава, 1447 Сові. II, 288). 
ФОРМИ: наз. саоучєщи (1447 Сові. II, 288). 
*САЧАВА див. СОУЧАВАЬ 
САЧКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при том моєм 

записном листу бьш: от(є)ць нашь Даміань... а пан За¬ 
вита Романович, а пан МлЬчко Сачковичь (Добучини, 
1487 АЗ І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Сачковичь (1487 А 5 І, 239). 
*СБЇАРИ див. ЗБЇАРА. 
СБОРЬ ч. (1) (цсл. сьборь) (головна або велика церква 

в місті) собор: у сучав'Ь городЬ вь л'Ьто^Зцаі гєнуарїа м(с)- 
ца... вь сборь стго ивана кр(с)тлА (Сучава, 1403 ДГАА). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. вь сборь (1403 ДГАА). 
СВАДА ж. (14) (стп. з^асіа, стч. зуа<іа) 1. сварка (9): 

а тако(ж) варе колико люди слоухають кь митрополію 
да не имає(т) и(х) соудоути (!) шолтоузи ани пригаре ни 
гло(!) брати и(с) ни(х) ни рА(д)цитрьговскьі(х) низасва(доу) 

ни за илїинь днь (Сучава, 1458 ОІД«А» 512); Кто боуде(т) 
ранєнь оу сваде алюбо кромє свадьі (XV ст. ВС 6 зв.); 
Толко за свадоу торговскою и за татбоу... аби соудшіи 
дворници... тоти люди от Радовци (Сучава, 1481 ВИ І, 257). 

2. судова справа, тяжба (5): кто почнє(т) свадою или тє- 
жєю или бу(д) которою лихотою... тоть заплатить зав'Ьс- 
ку т'Ь(х) н роубли чистого сребра (Сучава, 1415 Сові. І, 
116); варе коли бьі оусталь поАна ста(н) илї братиа є(г)... 
на пана михаила логофє(т)а... за тота села или тАжєю или 
свадою... то(т) заплати(т) вьшієписанную зав-Ьзкоу (Суча¬ 
ва, 1448 Сові. II, 362). 

ФОРМИ: наз. одн. свада (XV ст. ВС 27); род. одн. сва- 
дьі (XV ст. ВС 6 зв., 19 зв.); знах. одн. свадоу, сва(доу) 
(1458 0/Я«А» 512; 1479 ОС 140; 1481 ВО І, 257); ор. одн. 
свадою (1415 Сові. І, 116; 1418 Сові. І, 127; 1423 ОІД«А» 
44?; 1440 О В Ас 32; 1448 Сові. II, 362); місц. одн. оу свадь 1 
(XV ст. ВС 19 зв.); оу сваде 1 (XV ст. ВС 6 зв.). 

*СВАРИТИ Сії дієсл. недок. (1) (за що) сперечатися 
(про що, за що): И щоби еЬ есте не сварили за моєю имєнїю, 
докоул ме (!) ймете сльїшати ажє єсмь жив (Торговище, 
1481 ВО II, 358). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 2 ос. мн. щоби есте сварили 

(1481 ВО II, 358). 
СВАРЦЬ ч. (1) (особова назва): коупиль пань ганько 

сварць м'Ьстичь лвовскии старшин в олєшка оу оу (!) ма- 
лечковича дЬдичьство на щирку (Львів, 1386 Р 15). 
ФОРМИ: наз. одн. сварць (1368 Р 15). 
*СВАРЬ ч. (4) сварка: І іег, іезШЬу... тегі зоЬощ пег- 

Ьоби, аЬо 5\уаг росхаїі, зисРіа тезіа пазгеЬо гасіпойо ре- 
гезисіа па пісЬ пе таіеР Ьгаіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 104); мьї 
сказоуемь є(с)ли и(ж) оу сварє рани(л)сА тогдьі яново 
свїдє(ч)ство имаєть бьіти припоущєно (XV ст. ВС 19 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. свароу (XV ст. ВС 13); знах. одн. 

сварь, віуаг (1388 ІРЬ 104; XV ст. ВС 25 зв.); місц. одн. 
оу сварє (XV ст. ВС 19 зв.). 

*5\УАТУІ див. СВАТЬІИ. 
СВАТЬ ч. (11) сват: ино брать и тесть нашь а твой свать, 

великий князь Ивань Васильєвичь, о томь кь намь вска- 

зьіваль, абихмо бьши сь тобою вь миру и вь єдинацьтвє 
(Троки, 1494 ВИ II, 387); Што прьісьілаль еси кь намь 
своєго посла Богуша дьяка... повєдаючьі намь вашу прьі- 
годоу, которая вамь стала се оть тьстя вашого а нашого 
свата великого князя московьского, што жь онь зь до- 
коньчаньА своєго и крєстьного цєлованьА вамь вьіступиль 
и люди свои моцно вослаль оу вашу землю и шкодьі вамь 
великий подєлаль (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 
ФОРМИ: наз. одн. свать, сва(т) (1494 ВО II, 387; 1496 

ПДВКА 60; ПСВВ 192 зв.); род. одн. свата (1496 ВО II, 
405; ОПВВД; ПСВВ 192 зв.; ПЧФГ; 1498 ВО II, 412, 413; 
1499 ВО II, 447), 

*СВЄДЄНЇЄ с. (2) (з посади) зведення, скинення: мьї 
не хотимь того имєть прїказоуємь мьї тьімь то слоужеб- 
нїко(м) по(д) виною седєнїя (!) оурАдоу и(х) и обранїя(!) 
имєнїя и(х) бєзь прїказанїя ихьсоуда не позьівати (XV ст. 
ВС 15). 
ФОРМИ: род. одн. ! сєдєнїя (XV ст. ВС 13 зв., 15). 
*СВЄДЄТЄЛСТВО див. *СВ*БДЄТЄЛСТВО, 
*СВЄДЄТЄЛСТВОВАТИ див. ^СВ^ДЄТЄЛСТВОВАТИ. 
*СВЕДЕТСТВО див. $\УЕОЕСТ\УО. 
5\¥ЕОЕСТ\УО с. (25) (стч. зуббесіуі, стп. 5\уіас1ес1;\\ю) 

1. свідчення, показання (18): №репуе] изіахуііііезто ІгЬу 
ха -репіахі... аЬо у^упсгоі гесгі... сімшт сЬгезі’іапот а 
ігеіоти... коїогуі Ьу зіа боЬге сЬо\уа! \у гакопе з\Уо]ет... 
з\уєс!єсілуо боризгсгопо тпа]еі Ьу і і (Луцьк, 1388 7,РГ 103); 
мьї хочемь бе(з) оураза бьі того хто тьіи свєткьі ведЬ жебьі 
соудья свидє(ч)ство и(х) прїнА(л) а ихь свїдє(ч)ство моц¬ 
но (XV ст. ВС 20); мьї тьі(х) прьівилєю(в) на обє стороиє 

вьіслоухали и сведєцьтва пна воєводина а пана юрьєва 
(Вільна, 1499 ВФ). 

2. (підтвердження) свідоцтво (7): а про лєпшоє свє- 
дєцтво и памєт и пєчати єсмо свои привєсили к сєму нашому 
листоу (Ступно, 1444 АЗ І, 42); А еще над то потверженье 
сего нашого жалованья, про лепшое сведецтво и твердость 
памети, и печат нашу казали есмо привесити кь сему нашо¬ 
му листу (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13); А на 
твердост сведецтво к сей духовници и печать свою приве- 
сил (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/^, 29); на которьі ж р'Ьчи 
лєп'Ьйшє свєдєтство а болшєє потвєржєнє печат н(а)ша ест 
к семоу нашомоу листу завішена (Вільна, 1499 А$ І, 118). 

ФОРМИ: наз. одн. свидє(ч)ство, свїдє(ч)ство 4 (XV ст. 
ВС 19, 19 зв., 20); свїдь(ч)ство 1 (XV ст. ВС 20); 5’*\єсІєсі\уо 
1 (1388 ІРЬ 103); зам. род. на твердост сведецтво 1 (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 29); род. одн. сведє(ц)ства (1495 ВК)\ знах. 
одн. 5\уебес5І\уо, сведецство, свє(д)цс(т)во 3 (1388 ІРЬ 
106; 1451 Р 159; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13); свидє(ч)- 
ство 2 (XV ст. ВС 18 зв., 20); сведецтво 2 (1444 АЗ І, 42; 
1488 А5 І, 242); свєде(ч)ство 1 (XV ст. ВС 19 зв.); свєдєт¬ 
ство 1 (1499 АЗ І, 118); свїдєчьство 1 (XV ст. ВС 6 зв.); 
ор. одн. свидє(ч)ствомь, свїдє(ч)ствомь 2 (XV ст. ВС 25 зв., 
36 зв.); сведецьтвомь і (1389 РЕА І, 26); свидь(ч)ствомь 
1 (XV ст. ВС 31 зв.); свєдєтствомь 1 (1499 АЗ І, 117); місц. 
одн. о свЬдєчьств* (XV ст. ВС 6 зв.); знах. мн. сведєцьтва 
(1499 ВФ). 
Див. ще *СВИДОЧСТВО, *СВЇДЄЧЄСТВО, *СВ^ДЄТЄ- 

ЛСТВО, *св^домиє. 
*СВЄДЄЦСТВО див. 5\УЕОЕСТ\УО. 
*СВЄДЄЦЬТВО див. 5\УЕОЕСТ\УО. 
*СВЕДЕЦЬТВО див. 5\УЕОЕСТ\¥0. 
*СВЄДЄЧСТВО див. 5\УЕОЕСТ\¥0. 
І СВЄДЇТЄЛИ (СВ'ЬТЧИЛИ) (1): а привілїє що има(л) 

на тє(х) сєла(х) и на озера они ємоу покради, коли єм до(м) 
злодЬи покрали, како той сведїтєли (!) на(м) мєжїяшьі 
прє(д) нами (Сучава, 1459 Сові. 3. 22). 
Див. СВ'БТЧИТИ. 
*СВЄДНИКИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Свидники: Я... вндєчи сестренца своєго кнАзА Василє- 
вича службу и пилност до себе дала єсми ему... имєнє... 
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Любчо... с полми и сєножатми... поченши от Мосора поло- 
вицєю рєки минуючи Свєдники аж до вєлицкого ставу 
(Ровно, 1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: знах. Свєдиики (1488 АЗ І, 242). 
*СВЄДОКЬ див. Ч^ДОІСЬ. 
СВЄДОМО див. СВІДОМО. 
*СВЕДОМОСТ див. *СВ^ДОМОСТЬ. 
*СВЕДОМОСТЬ див. ’^СВ'бДОМОСГЬ. 
*СВЄДОМЬ див. *СВ^ДОМЬ. 
*СВЄДОМЬЄ див. *СВ*БДОМИЄ. 
*СВЄДОЦСТВО див. *СВИДОЧСІВО. 
*СВЄДОЦТВО див. *СВИДОЧСТВО. 
*СВЄДОЦЬСТВО див. *СВИДОЧСТВО. 
*СВЄДОЦЬСТВО див. *СВИДОЧСТВО. 
*СВЄГ1ЄТЬ ч. (1) борть, вулик у Дереві диких бджіл: 

коупиль пань пєтрь радціовьский дЬдицтво пнєкольть... 
СО ВСІМЬ оуєздомь того села и сьічємь И С колодмзємь... и 
свєпєтьі за рікою (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: ор. мн. свєпєтьі (1366 Р 12). 
*СВЄРХА ВЬІПИСАНЬ див. *СВЄРХА ВЬІПИСАНЬІИ. 
*СВЄРХА ВЬІПИСАНЬІИ прикм. (2) вищевказаний, 

вищеназваний: А дали єсмо напрє(д) рєчєномоу паноу 
свєрха виписана села ємоу вічне на вєки нєпороушно 
(Луцьк, 1451 Р 159); а дали єсмо напрєдь рєчєномоу паноу 
свєрха (так.— Прим, вид.) виписана А села ємоу вічне на 
вєки нєпороушно (Луцьк, 1452 Р 161). 
ФОРМИ: знах. мн. с. свєрха виписаная 1 (1452 Р 161); 

свєрха вьіписаиа 1 (1451 Р 159). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬЇПИСАНЬїИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЕРХУПИСАНЬІИ, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄ- 
ПИСАННЬІИ, *ЗВЕРХУВЬІГ1ИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИСАН- 
НЬІИ, *НАПР'БДЬВЬІПИСАНЇИ, *ПЕРВЕЙВЬІПИСАН- 
НЬІИ? *ПЕРВЕЙПИСАНЬІЙ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, 
*ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, *ПЕР- 
ВОПИСАНЬЇИ, *ПЄРВ1їИНАПИСАНЬЇИ, *ПЕРЕДЬПИСА- 
НЬІИ, *ПРЄДЬПИСАНЬІИ, ПР^ЖеНАПИСАНЬІИ, 
*ОУВЕРХОУВЬІПИСАНЬІИ. 

*СВЄИЦОКЬ ч. (І) (особова назва): писа(л) дья(к) 
свєрщо(к) (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: наз. одн. свєрщо(к) (бл. 1500 ПИ № 2). 
*СВЕСЧЕНЬНИКЬ див. *СВЕЩЕНТ>НИКЬ. 
*СВЄТЛИИ див. *СВ'БТЛЬІЙ. 
*СВЄТЛЬІЙ див. *СВ1:ТЛЬІЙ. 
! СВЄГОКЬ див. ^СВ^ДОКЬ. 
*СВЄТСКИИ див. *СВЄТСКЬІИ. 
*СВЄТСКЬІИ прикм. (7) (не духовний) світський (6): 

Мьі Оеоктисть, митрополить молдавскїи, и сь оусими доу- 
ховньїми и пак свіцкими панн молдавскими... внзнава- 
ми... абьіхом мьі не имали николи... отстоупити... от коро- 
лА єго милости (Сучава, 1462 БО II. 288—289); оуставлА- 

ємь и прїказоуємь всє(м) шє(л)тїсомь дховннмь и свє(т)- 
скьімь... имаю(т) с намї поитї на ж(д)одю (!) валкоу (XV ст. 
ВС 11 зв.— 12); Ми Стефань воєвода... вьгзнавамьі... каждо- 
моу добромоу и доуховномоу и свєцкомоу... ажє... слюбили 
єсми... Казимирові... королеві поле кому... абьіхомь мьі их 
милости верни... били на вєки (Сучава, 1468 ВИ 11,301); 
який належить світському власникові (1): О жакоу алюбо 

о каплані которьіи (ж) держить очиноу свою Ижєдховнни 
и свє(т)скьш имєнїя держать а намь сА тьімь вьімовлАють 
а нашєи слоужбьі на воинє нє чїнА(т) (XV ст. ВС 12); 
0свєтскиє попьг(І) біле духівництво, не мона¬ 

хи: а по еємоу записаню нєнадобє вступати сА свєтским 
попом в тот клАштур, лише мнихом (Острог, 1443—1452 
АЗ І, 39). 
ФОРМИ: дав. одн. свєцкомоу (1468 ВИ II, ЗОЇ); дав. мн. 

свєтским 1 (1443—1452 А5 І, 39); свє(т)скьімь 1 (XV ст. 
ВС 11 зв.); знах. мн. с. свє(т)скьіи (XV ст. ВС 12); ор. мн. 
свіцкими (1462 БО II, 289); місц. мн. о свє(т)ски(х) (XV ст. 
ВС 5 зв.. II зв.). 

*СВЄТЧИТИ див. СВ'ЬТЧИТИ. 
*СВЄТЧЬІТИ див. СВ'БТЧИТИ. 
*СВЄГЬ див. *СВ^ТЬ. 
*СВЕТЬІИ див. СВАТЬІИ. 
*СВЄТЬЛИИ див. *СВ^ТЛЬІЙ. 
*СВЄЦКИИ див. *СВЄТСКЬІИ. 
*СВЄЧА ж. (3) свіча: о загашеній свєчи и о ранєномь 

члвцє (XV ст. ВС 1 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. свєчи (XV ст. ВС 7 зв.); знах. одн. 

свєчю (XV ст. ВС 27): знах. мн. свєчи (XV ст. ВС 27). 
*СВЕЩЕНЬНИКЬ ч. (3) священик: Тне вси села... 

маегь держати господинь богомолец нашь Климентий... 
а за нась и чада наша Господа Бога молити... а всими церк- 
вями и ихь свесченьниками, нищихь обителми... радити, 
благихь миловати, а злобннхь казнити, яко самь оть 
Христа Спаса власть господинь отець владика маеть 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/VI, 3); намь сущимь православ- 
ньгмь християномь Ляхомь и Руси достоить исполняти Бо- 
жия церкви и ихь свещеньниковь, а не обидети (Холм, 
1440 АрхЮЗР \)Щ, 5). 
ФОРМИ: знах. мн. свесченьниковь, свещеньниковь 

(1322 АрхЮЗР 1/VI, 3; 1440 АрхЮЗР ІЛЛ, 5); ор. мн. 
свесченьниками (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3). 

*СВИДЄЧСТВО див. 5\УЕОЕСТ\УО. 
! СВИДИ (СВИДИЧСТВО?) (1): мн сказоуємь яново 

свиДє(ч)ство имєє(т) свиди (!) припоущєно и(ж) гдЬ на 
оулици пєтрь яна гониль и раниль нє борониль пєтрь 
своєго живота але мьстЖ оучиниль (XV ст. ВС 18 зв.— 19). 

*СВИДОКЬ див. *СВ*ЇДОКТ>. 
5ШІООМО див. СВІДОМО. 
зтоосхт див. св^дочно. 
*СВИДОЧСТВО с. (29) І. підтвердження, свідоцтво (22): 

а на то свідоцтво завісиль свою пєчАть а пань Михайло 
свою пєчАть (Львів, 1386 Р Зі); а на ліпшеє свідотсво (І) то¬ 
му оусєму вьшієписаномоу кріпости ділА печать маистать 
нашь веліли єсми привісити к еєму нашєму листоу (Сучава, 
1439 Собі. її, 713); А про ліпшеє свідоцтво и твєрдость пе¬ 
чать свою привісили єсьмо (Кобринь, 1465 АкВАД III, 4); 
А для ліпшоє справєдливости и потвєрженья сего моєго 
листу просиль єсми ихь милоетєй вєрхуписаннхь на 
свидство (!), ижь бьі ихь милости пєчати свои приложи- 
ли кь сему моєму листу (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 

2. показання, свідчення (6): колижь межи рожаємь 
людьскимь ничого нє єсть пилнишєє, нижьли памяти 
потрєбизна єсть, абн діла листовьімь писмомь, и сві- 
доцствомь оутвєржєно людьским, про ТОЖЬ МЬІ иляшь... 
воєвода... знаменито чинимо... како... за щкодьі пєрєдь 
рєчєннхь зім(л)ь... землю шєпиньскоую... даваємьі (Львів, 
І 436 Собі. II, 706); и па(н) яку (б) с пано(м) рачко(м) по(д)- 
лу(г) тьі(х) світко(в) свєдо(ц)ства конє(ц) тому таки(и) 
вчинили, и тьі(х) погорілски(х) в то(м) оправили (Вільна, 
1495 ВМЗД)\ И ми по(д)лугь тм(х) свєтковь свєдо(ц)ства 
богдана сопєгу в то(м) оправили (Берестя, 1496 ВМДФС); 
свидочство чинити (1) давати показання, 

свідчити: а потомь коли по(д) прїсАгою свидо(ч)ство чини¬ 
ли, тогдьг тоть доминикь оставиль того якоуба длА коу- 
мовьства єго же би сА нє го(ди) свидо(ч)ство є(г) (XV ст. 
ВС 20—20 зв.). 

ФОРМИ: наз. одн. свидо(ч)ство, свїдо(ч)ство (XV ст. ВС 
20 зв.); род. одн. свєдо(ц)ства (1495 ВМЗД; 1496 ВМКФС); 
знах. одн. сведоцьство, свєдоцство, свєдо(ц)ство 5 (1404 
Р 68; 1444 АрхЮЗР 1І\П9 9; 1451 Р 157; XV ст. АрхЮЗР 
%/\У 194; 1452 Р161); свідоцьство, свідоцство 4 (1409 
Р 74; 1439 Собі. II, 714; 1445 Р 148; 1452 АкЮЗР І, 21); 
свідоцтво 3 (1386 Р 31; 1401 Р 66; 1465 АкВАД III, 4); 
сведоцьство 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 194); свєдоцтво 1 
(1459 АрхЮЗР 8/^, 19); свідочество 1 (1393 Собі. 11, 607); 
5Ш<іос25і:\уо 1 (1413 О І 48); свідоцєство 1 (1418 Р 89); 
свідочьст(в)о 1 (1424 Р 106); І свідотсво 1 (1439 Собі. II, 
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713); ! свідовьство 1 (1451 ДГШХ)\ свидо(ч)ство 1 (XVст. 
ВС 20); свєдотство 1 (1470 І, 65); ! свидство 1 (1499 
АСД VI, 3); ор. одн. свідоцствомь 1 (1436 Сові. II, 706); 
свїдо(ч)ствомь 1 (XV ст. ВС 20); місц. одн. при... свідоцтві 
(1467 СП № 13). 
Див. ще 5 \УЕВЕСТ\УО, *СВЇДЄЧЄСТВО, *СВ'БДЄТЄЛСТ- 

ВО, *СВТЙдомиє. 
! СВИДСТВО (СВИДОЧСТВО) див. *СВИДОЧСТВО. 
*СВИДЧИТИ див. СВ'КТЧИТИ. 
^СВИД'бЧСТВО див. 5\УЕВЕСТ\УО. 
*СВИЖИИ прикм. (2) (який не втратив своїх добрих, 

природних якостей, не зіпсований) свіжий: А кто оусхо- 
чєт тих люди соудити, или дицковати, или мито от них 
брати, от оусєго их товароу: или от риба свижаа нли от ма- 
жи солєнои... тот єст противник нам (Сучава, 1466 Вй 
I, 96); Сє азь... Іо Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... дали и потврьдили єсми той свАтои нашєи црькви... 
дві села... и сь дєсітиною от свижоую рибоу (Сучава, 
1488 ВИ І, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. свижаа (1466 Вй І, 96); знах. одн. 

ж. свижоую (1488 ВГ> І, 342). 
§\УУКВ присл. (І) здавна, споконвіку, одвіку: гіа]е- 

шо уш... згеїо... го \узіт угШісотп 20 \узуту Нгапісгашу 
рокоіуе зу/уки к пуеши ргузіигаїо (Глиняни, 1395 ОЬ 166). 
Див. ще *В'БКЬ, З ВЄК0М, З В'ЙКА, ЗО ВЄКОВ, ИЗ 

ВЄКОВЬ, ИЗ В'ЙКА, ИЗ В'бку, изь В'ЙКИ, ОТ В'ЙКА. 
*СВИНКАХ ч. (1) (особова назва): мьі алєксандрь воє¬ 

вода... знаменито чини(м)... ожь єсмо просили вєлємож- 
нн(х) пани... то є(ст)... пана штибора изь вьіш(н)єва... па¬ 
на свинки ис поморА(н)... ижємьі... слюби(л) єсми служити 
королю єго мл(с)ти (Банилїв, 1455 Сові. II, 769). 
ФОРМИ: род. одн. свинки (1455 Сові. II, 769). 
*СВИНКА 2 ж. (1) (назва урочища у Волинській землі) 

Свинка, суч. Мостовий (хутір): я Любарть Кгедеминовичь... 
записаль єсми и даль... соборной церкви у Луцку... про- 
тивь островов наших: Переделокь и Струги, Глименца и 
Висчопа, и Тополного, и Мошонки, и Свинки (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР VVI, 2). 
ФОРМИ: род. одн. Свинки (1322 АрхЮЗР І/VI, 2). 
*5АУШМіА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Свинна, суч. Веснянка: Му АУііоій луеїукі кпіаг іуїо^зкіу... 
сгупіш гпатпіпііо... іг сіаіі іезто зііш пазгоши Ра\у1и 
5ЄІІБ2С2Є пазго Ко\уоз1а\усге... у к Іотиг ргубаїі іезто 
5\уіплиіи (Ужів, 1420 АЗ І, 25). 
ФОРМИ: знах. одн. Зтоіппиіи (1420 А 5 І, 25). 
*СВИНЮСКИИ прикм. (3) (пор. Свинюхи у Волинській 

землі): Што ваша милость мне очивисте приказали:.. 
абьіхь оть вашей милости князю Михайлу Санькгушко- 
вичу приказаль да и тьімь земяномь, которьіе именя свои 
мають под лови Свинюские, пригрозиль, штобьі лововь 
вашей милости не пустошили (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 
8/ГУ, 20); 
дуброва Свинюская (2) див. ДОУБРОВА1. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Свинюскую (1475—1480 АрхЮЗР 

8/IV, 21); знах. мн. ч. Свинюские (1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV, 20). 

*СВИНЮШАНЕ мн. (1) (назва людей за місцем прожи¬ 
вання): мьі приказали тьімь ловьцомь вашей милости сви- 
нюшан мь и тьіе новинн заведати (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 21). 
ФОРМИ: дав. свинюшаиомь П475—1480 АохЮЗР 

8/ IV, 2!). 
*СВИНЯ ж. (24) свиня: а кто идєть до илвова, на голов- 

ноє мьгто, у сочаві, огь скота одинь грошь, оть десАть 
свинїи одинь грошь (Сучава, 1408 Сові. II, 631); да нє 
дадоуть тотьі люди ис тА(х) сєла(х) ни да(н)... ни подводоу, 
ни дєеЬтиноу о(т) бчо(л), а ни о(т) свини (Нямц, 1454 Сові. 
II, 517); И щоби сі естє нє сварили за моєю имєнїю... але 
прАчтє и милоуите кони и кобили и овци и свини и оусє 
товар коулко єст (Торговище, 1481 ВИ II, 358). 

ФОРМИ: род. мн. свинїи 9 (1408 Сові. II, 631, 632; 
1434 Созі. II, 668, 669; 1456 Сові. II, 788, 790); свини 5 
(1446 Сові. II, 251; 1453 Сові. II, 492; 1454 Сові. II, 517; 
1458 ПГСММЦ; 1460 50 II, 273); свінєі, свинє(и) 3 (1424 
Р 104; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 93); свьіни 1 (1460 50 II, 274); 
свьіньї 1 (1460 50 II, 275); знах. мн. свиньи, свїньи, свини 
(XV ст. ВС 8 зв., 37 зв., 38; 1481 50 II, 358). 
СВИСЛОЦКІЙ прикм. (1) (пор. Свислоч у Віленському 

воєводстві): Биль намь чоломь... намістникь свислоцкїй, 
і пань Григорей Исаевичь Громьїка, о тьімь, што... дали 
есьмо ему містце городское... на будованье двора его... н 
биль намь чоломь, абьіхмо то ему подтвердили листомь 

І нашимь на вічность (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. свислоцкїй (1410 АкВАК XI, 5). 

| *СВИЩ0В0 с. (1) (назва села у Волинській землі) Сви- 
I щів: Такжє што придали єсмо кн(А)зю Федору село... Сви- 
щово ис присєлки (Луцьк, 1396 А З І, 20). 
ФОРМИ: знах. одн. Свищово (1396 АЗ І, 20). 
*СВЇД€Ч€СТВО с. (3) (підтвердження) свідоцтво (2): 

Частокро(т) прїгожалосА ижь два алюбо чєтьіри обажєнн 
о моужєбоитство а казнєно их ка(к) моужоиство (!) на прї- 

, сАгоу прїводА мьі о(т)кладаємь тьіи прїсАгьі а оуставлА- 
ємь и(ж) толко оди (н) имєеть бити осоужєнь а дроузїи 
имєютсА добрнмь свїдєчєство(м) о(т)водить а нє боудє(т) ли 
свїдічєства тогдьі мають казнєни бьіти по(д)лоугь вїньї 
(XV ст. ВС 24); 
свїдєчество чинити (І) давати показання, 

свідчити: а такоє свїдєчество чинАчи оу три(д)цати годовь 
можє(т) окоупити тоє діди(ч)ство (XV ст. ВС 20 зв.— 21). 
ФОРМИ: род. одн. свїдічєства (XV ст. ВС 24); знах. 

одн. свїдєчество (XV ст. ВС 20 зв.); ор. одн. свїдєчєство(м) 
(XV ст. ВС 24). 1 
Див. ще 5\УЕОЕСТ\УО 2, *СВИД0ЧСТВ0 1, ^В'ЙДЄ- 

тєлство, *св^домиє. 
*СВЇДЄЧСТВО див. 8\УЕОЕСТ\УО. 
*СВЇДОЧСТВО див. *СВИД0ЧСТВ0. 
*СВЇД'йЧ€СТВО див. *СВЇД€ЧЄСТВО. 
*СВЇД^ЧСТВО див. 8\УЕОЕСТ\УО. 
^СВОБОДА с чс. (1) (поселення, жителі якого звільняли¬ 

ся на певний строк від феодальних повинностей) слобода: 
К тому и куници оть поповь по всемь городомь и пого- 
стомь и по свободамь, где суть хрестиане (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1ЛП, 3). 
ФОРМИ: дав. мн. свободамь (1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
*СВ0Б0ДНЬІИ прикм. (1) вільний, свобідний: Азь рабь 

бжїи... имєнємь стєфань... коупи(х) си тєтраєу(г)ль за 
свол дшд... и дадо(х) єго п(о)поу никїті да слоужи(ть) вь 
нє(м) до живота своєго и по смрьти єго... дондєжє сА 
влічє(ть) сім А е(г) и корєнь а изшє_(д)шє о(т) того корене 
и плімєні или сїлод, или плінєнїємь или блди КОЄА 
коєл(1) нлж(д)єд ннкто да ні волєнь продаті л ни на 

мнозі ни на малі нл да є(ст) свободна за ті(х) дшл их же 
вьспомінлио(м) пр(і)ж(д)е (б. м. н., 1401 ЗКС). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. свободна (1401 ЗКЄ). 
*СВ03Ь ч. (2) (назва села у Волинській землі) Звози: 

грань... оть монастир а речкою Чолницею до мосту, на 
дорозе зь Дубисчь до Своза (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
ФОРМИ: род. одн. Своза (1322 АрхЮЗР [/VI, 3). 
*СВ0И (1820) І. займ. (1777) (присвійний, який стосу¬ 

ється всіх трьох осіб в одн. і мн.) (вказує на те, що нале¬ 
жить якійсь особі або мав відношення до неї) свій (1776): 
Я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и даль село 
своє Рожьісче святому Иоанну Богослову на веки вечь- 
ньіе соборной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
І/VI, 1); А пань костА валаши(н) слюбоую и слюбиль єсмь 
и ціловаль єсмь на то кр(с)ть вєрєнь бьіти своєму г(с)дрк> 
(ІДекерів, 1402 Сові. II, 623); мьі кнАзь Васнлєй, кнАзь 
Семен, кнАзь Солтан Василєвичн... сознаваєм... ділили 
єсмо отчину свою промєж себе (Луцьк, 1463 А$ і, 54); 
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А хотарь томоу сєлоу... да єст сь усими своими старими хо- 
тарми, коуда из в-Ька оживали (!) (Сучава, 1488 ВБ І, 345); 
прїидоша... оуноуковє доумини... и продали свою... о(т)ни- 
ноу, о(т) своєго праваго оурьїка (Сучава, 1500 Со5/. 5. 234). 

II. (у знач, іменника) (5) 1. те, що особисто належить 
кому (4): ищите своєго а мьі вамь дамо (б. м. н., 1393 РФВ, 
170); мьі оуставлАємь... тьш дЬвкьі маю(т) своє оузА(т; 
(XV ст. ВС 41—41 зв.); А сє я, Богдан Холоневскии Мош- 
чичь, сознаваю моимь листомь: делиль есми з братомь 
своимь из Дмитромь отчизною нашою... люди и каждое 
поле имаева (зіс.— Прим, вид.) на полн; а копани свои 
каждьі челов’Ьк'ь своє в’Ьдаеть (б. м. п., 1459 ЛрхЮЗР 
8/ IV, 18). 

2. близький родич, свояк (1): Тоє дали вь задоуша ро- 
дїтєлїи своих и вь задоуши своих (Сучава, 1467 Ви ї, 120— 
121); 
О ВЗЯТИ кь своей р у ц е (1), взяти к 

свои м рукам (1) див. ОУЗЯТИ 2; своєю волею 
(2) див. ВОЛЯ 1; своєю головою (1) див. ГОЛОВА; 
дати своє право(2) див. ДАТИ: дати по своєм 
ж и в о т є (3), по своєм живот’Ь дати (2) див. 
ДАТИ І; окоупити свою шїю (1) див. ОКОУПИТИ; 
очима своимн (1) див. ^ОКО1? своимь животомь 
(10), своими животи (1), своємоу животоу 
(І) див. *ЖИВОТЬ; имати собє свою волю 
(1) див. ИМАТИ2; своєю парсоуною (1), сь 
своєю парсоуною (1), своими парсоу- 
н а м н (1) див. ПАРСОУНА; изь своєи роуки 
дати (І), своєю рукою (6) див. РУКА.; с ь 
своимь Азнкомь (2) див. *ЯЗЬІКТ> 1. 

ФОРМИ: род. одн. ч., с. своєго, $шо]еЬо, своє(г)211 (1375 
Р 20; 1388 1РІ 105; 1401 ЗКЄ; 1439 Собі. II, 35; 1454 АЗ 
III, Ю; 1462 ВБ І, 55; 1481 ВБ І, 248; 1489 АЗ І, 89; XV ст. 
ВС 18 зв.; 1500 Собі. 3. 234 і т. ін.); ! сьвоиго 1 (1457 Р 
166); ! своє 1 (XV ст. ВС 12); зам. дав. ж. по своєго... во¬ 
лею (воли) 2 (1459 ВБ І, 32; 1493 Собі. 8. 176); дав. одн. 
ч., с. своєму, зиюіепіи, своємоу, своєм(у) (1349 Р 3; 1388 
ІРВ 107; 1402 Собі. II, 623; 1424 Р 106; 1448 АЗ І, 44; 
1462 ВБ II, 289; 1475 АЗ І, 72; 1481 ВБ II, 364; 1491 ВБ І, 
459; 1500 АЛМ вип. 2, 59 і т. ін.); знах. одн. ч. свои, 
сво(и) 49 (1375 Р 20; 1408 Соя/. II, 632; 1418 Р 89; 1437 
Собі. II, 709; 1463 АЗ І, 55; 1478 АЗ III, 17; 1490 ВБ І, 
421; 1496 ВБ II, 407; XV ст. ВС 19; 1499 ВБ II, 448 і т. ін.); 
своєго, 5№оіеЬо, своє(г) 37 (1352 Р 3; 1435 Собі, II, 692; 
1459 АрхЮЗР 8/IV, 18; 1467 СП № 13; 1475 АЗ І, 69; 1481 
ВБ II, 365; 1489 РИБ 431; 1494 ВБ II, 388; 1498 ВБ II, 
413; 1500 ДПЖН і т. ін.); ! здюіііо І (1413 ОБ 48); зам. 
знах. ж. жалоуючи свои жало(ст) и свои смрть 2 (1457 Собі. 

II, 809); ор. одн. чс. своимь, своимь, &\уоіт, свои(м) 
113 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1; 1366 Р 14; 1398 Р 57; 1437 
Собі. II, 709; 1446 Р 154; 1448 Собі. II, 734; 1456 Собі. II, 
583; 1462 ВБ І, 67; 1482 АЗ І, 80; 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); 
своємь, своємь 9 (1366 Р 12; 1378 Р 26; 1391 Р 45); своимь 
2 (1421 Р 92; 1435 Р 134); місц. одн. ч.,с вь (на, о, по, оу) 
своємь, своємь, своєм, своє(м) 33 (1385 Р 28; 1398 Р 57; 
1434 Собі. II, 669; 1446 Р 154; 1456 Собі. II, 790; 1460 ВБ 
II, 275; 1487 АЗ І, 240; 1493 ПОСВВ 152; XV ст. ВС 15 зв.; 
1498 АЛМ 169 і т. ін.); на (оу) своЬмь 2 (1436 Собі. II, 
706); на своюмь І (1398 Р 57); зам. род. от своєм хотар-Ь 1 
(1472 Собі. 3. 88); зам. місц. ж. оу своє(м) очизньї 1 (1452 
Собі. її, 422); знах. одн. с. своє, своє, з'лч>]е 65 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 1; 1370 Р 18; 1428 Собі, і, 228; 1440—1492 АкЮЗР 
II, 105; 1453 Собі. II, 458; 1460 Собі. 3. 33; 1467 СП № 13; 
1474 АЗ І, 69; 1487 АЗ І, 86; бл. 1500 ПИ Ш 2 і т. ін.); 
1 сво здоровие І (1484—1486 ГСПТЗ); зам. род. знамєни 
своє І (1498 ЧІАФ)\ зам. знах. ж. своє... отниноу 10 (1473 
ВБ І, 190; 1479 ВБ І, 223; 1480 ВБ І, 244; 1481 ВО І, 248, 
249, 258; 1482 ВБ І, 260; 1483 ВБ І, 274; Собі. 3. 121; 
1493 Собі. 3. 175); зам. місц. ж. на своє сьмрти 1 (1440 МіН. 

208); наз. одн. ж. свом, своа 4 (1428 Собі, і, 221; 1448 
Собі. II, 738; 1481 ВБ 1,248; 1490 ВБ І, 403); зам. знах. 
загубил своа привилїа (1481 ВБ І, 258); род. одн. ж. своєи, 
своєй, своє(и) 21 (1393 Р 51; 1430 ГВКЛ 7; 1442 Собі. II, 
716; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10; 1470 ВБ І, 147; 1487 АЗ І, 
241; 1488 РИБ 222; 1495 РИБ 602; XV ст. СЯ 40 зв.; 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 141 і т. ін.); своєє 16 (1427 Р 108; 1459 
АрхЮЗР 8/IV, 18; 1487 ВОРСР 178; 1494 АЛМ 54; 1495 
ВК; 1496 ВБ II, 405; 1498 ВБ II, 413; XV ст. ВС 13 зв., 19; 
1499 ВБ II, 447 і т. ін.); своє/*, своєя, своєа, своє* 6 
(1448 БІР № 10 Ь.; XV ст. ВС II зв., 15, 19 зв., 27 зв., 
31 зв.); своєї» 3 (1366 Р 14; XV ст. ВС 24 зв.; 1411 Р 79): 
своє 2 (XV ст. ВС 20 зв.; 1459 Р 172); 1 (1388 2РЬ 
104); зам. ор. сь торго(вл)ю свои І (1449 Собі. II, 743); 
дав. одн. ж. своєи, своєй, своє(и) 89 (1370 Р 18; 1423 
БІР«А* 447; 1446 Р 154; 1454 АЗ III, 10; 1462 ВБ І, 55; 
1470 А5 І, 67; 1480 ВБ І, 244; 1490 АЗ І, 92; 1495 ВМБС\ 
1500 рА 260 і т. ін.); свои 2 (1461 ВБ І, 45; 1495 ВБ II, 40); 
своюи 1 (1398 Р 57); зам. дав. ч. нєпоту своєи... постє(л)- 
нику І (1453 Собі. II, 458); знах. одн. ж. свою, $^о]и, $теоіи, 
Б'Л'оун сво(ю), свол, ссем 288 (1359 Р 10; 1378 Р 26; 1396 
АЗ І, 20; 1413 СЬ 48; 1432 Собі. І, 327; 1458 ОЖДМ; 1467 
ВБ І, 120; 1488 АЗ І, 88; XV ст. ВС 13 зв.; 1500 Собі. 5. 
234 і т. ін.); зам. род. от свою части 1 (1497 ВБ II, 119); 
зам. дав. по свою доброю воли 4 (1462 ВБ І, 52; 1483 
Собі. 3. 121; 1488 ВБ II, 247; 1497 ВБ II, 118); ор. одн. ж. 
своєю, з^оіеіи, своєл, своєм 119 (1350 Р 8; 1393 Собі, і, 
13; 1401 ЗКЄ\ 1418 Р 89; 1435 Собі. II, 676; 1463 ГГЯ\ 
1473 АрхЮЗР 8/IV, 102; 1483 ВБ І, 269; 1498 АЛМ 169; 
1500 Собі. 3. 234 і т. ін.); своию І (1429 Р 113); зале. род. 
по(д)лу(г) своєю моди 1 (1457 Собі. II, 811); зам. дав. по 
своєю... воли 3 (1452 Собі. II, 410; 1453 Собі. II, 458; 1490 
ВБ І, 397); зам. знах. по своєю... волю 7 (1438 Собі. II, 14; 
1472 Собі. 3. 88; ВБ І, 172; 1482 ВБ І, 265; 1483 ВБ І, 269, 
274); зам. знах. с. сєєть своєю насєєньє! 1 (XV ст. ВС ЗО); 
зам. знах. мн. с. на своєю привилїа 1 (1456 Собі. II, 577); 
місц. одн. ж. вь (на, о, по, при) своєи 24 (1401 АкВАК 
III, 2; 1412 Р 81; 1430 Р 116; 1443 Собі. II, 185; 1451 Р 159; 
1452 Р 161; 1488 А5 І, 242; 1494 АЗ І, 101; XV ст. ВС 37 
зв.; 1496 ВБ II, 405 і т. ін.); своюй 2 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1; 
1398 Р 57); ! своєєй І (1488 АЗ І, 242); свои І (1463 ВБ І, 
74); род. мн. своихь, своихь, своих, свои(х), своїхь (1393 
Собі. II, 607; 1409 Р 74; 1421 Р 95; 1433 Собі. II, 651; 1446 
Р 154; 1453 Собі. II, 445; 1463 АЗ І, 55; 1495 ВК\ XV ст. 
ВС 41 зв.; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); дав. мн. своимь, 
свонм, свои(м), 5\уоіт (1322 АрхЮЗР І/УІ, 3; 1368 Р 15; 
1388 1РІ 106; 1446 Р 154; 1451 АкЮЗР II, 106; 1453 Сові, 
II, 495; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1487 АЗ І, 241; 1490 
ЗХП 134; 1499 АЗ І, 118 і т. Ін.); знах.мн.ч. свои, вчюі, 
сво(и) 115 (1378 ЗНТШ 1Л, 5; 1388 2РІ 106; 1413 Р 83; 1433 
Собі. II, 651; 1444 АЗ І, 42; 1453 Собі. II, 472; 1479 ВАМ 
61; 1483 Собі. 3. 122; 1495 ВБ II, 83; 1500 ВБ II, 176 і т. 
ін.); своихь, своих, свои(х), ялуоїсЬ 32 (1389 РЕА 27: 1395 
Собі. II, 610; 1445 СРК\ ШВСобі. II, 733; 1495 В%; 1496 
ВБ II, 405; 1498 ВБ II, 409; XV ст. ВС 6; 1499 ВБ II, 447, 
448 і т. ін.); своЬ 4 (1366 Р 14; 1409 Р 74; 1411 Р 79; 1445 
СРК)\ своє 1 (1466 АЗ І, 62); знах. мн. ж. свои, $игоі* 
сво(и) 73 (1388 2РІ 104; 1404 Р 68; 1435 Собі. II, 695; 1444 
АЗ І, 42; 1453 Собі. II, 454; 1466 АЗ І, 63; 1470 БІР*А* 
523; 1478 АЗ І, 76; 1490 Пам.\ 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); 
своє 6 (1459 Р 171; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; 1475 А5 III, 
14; АЗ І, 72; 1480 ВБ І, 241); своіі 2 (1352 Р 7; 1487 АЗ І, 
240); знах. мн. с. свои 10 (1435 Собі. II, 695; 1459 Р 172; 
1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 
1485—1500 АЗ І, 120, 121; 1487 А5 І, 240, 241; 1488 АЗ І, 
241; 1490 ЗХП 136); своа, своя, свомб (1404 Р 68; 1448 
Собі. II, 362; 1452 Собі. II, 422; XV ст. ВС 26 зв.; 1470 ВБ 
І, 153); ор. мн. своими, свои(ми) 219 (1388 Р 39; 1395 
Собі. II, 610; 1407 Р 72; 1418 Собі, і, 127; 1436 БІР*А* 
469; 1444 Л$ І, 40; 1452 Собі. II, 422; 1468 ВБ II, 302; 1487 
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АЗ І, 85; 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); своимьі 7 (1457 ВВ 11,257; 
1458 Сові. II, 814; 1495 ПГВСР; ВГ) II, 249; XV ст. ВС 25 
зв.; 1499 ВИ II, 144, 423); своеми 4 (1378 Р 26; 1386—1418 
Р 35; 1391 Р 45); ! свои 4 (1429 Сові. І, 249; XV ст. ВС 16 зв.; 
1443 ВАМ 41; 1453 Созг. II, 462); місц. мн. вь (на, по, при, 
оу) своихь, своих, свои(х) 28 (1389 РЕА І, 27; 1421 Р 96; 
1434 Р 128; 1448 Сові. II, 741; 1451 АкЮЗР II, 106; 1483 
АЗ І, 82; 1491 АЗ І, 97; 1494 АЛМ 54; XV ст. ВС 26; 1499 

І, 118 і т. ін.); зам. дав. одн. по своих... воли 2 (1467 
ВП І, 120; 1473 Вй І, 189); знах. де. с. свои (1496 ВМКФС); 
ор. де. своима (1495 ВМБС). 

*СВОЙСТВО с. (1) О с в о й с т в о вчинити 
(з ким) (І) породичатися, посвоячитися: Ино за то, кажєть, 
ажь мєжьі вась тьіи дєла такт, стали сє, а онь бьіль сь вами 
взяль любовь и доконьчаньє и свойство сь вами вчьіниль, 
хотєчьі сь вами доброго пожитья и до вєка (б. м. н., 1499 
Ви II, 448). 
ФОРМИ: знах. одн. свойство (1499 БО II, 448). 
*СВОЛОЧИГАЧИ мн. (1) (назва села у Подільській зем¬ 

лі): Мьі великий кнзь витовть дали єсмо сюю нашу грамоту 
бєдриху што держить о(т) нась дві сєлиїди одно сволочига- 
чи а другеє верхь болванцА оу смотрицкои волости (Ту- 
рейськ, 1429 Р 112). 
ФОРМИ: знах. сволочигачи (1429 Р 112). 
СВЬІДРЬІГАЙЛО див. ШВИДРИГАИЛО. 
*СВЬШЯ див. *СВИНЯ* 
*СВгБДЄТЄЛСТВО с. (6) (показання) свідчення: ино 

ми ви дівши свєдєтє(л)ство капіьі(х) бояр... ажє тота и(х) 
при вили а... та(к) згиноули ка(к) они свідєтє(л)ствоую(т) 
а ми такожє по и(х) правои свідете(л)стви такожє дали... 
есми тоє вишєписанноє село (Васлуй, 1464 £>/#«А» 517); 
Ино мьі видівши добро изнанїє и свідітєлство, а ми також - 
дєрє н от нас єсми им дали и потврьдили тоє село, бать- 
рєщїи (Су мав а, 1493 Сові. 5. 175). 
ФОРМИ: дав. одн. свідєтє(л)стви (1464 Бір «А» 517); 

знах. одн. свєдєтє(л)ство, (с)вєдєтєлство 2 (1464 0/Р«А» 
517; 1481 БО І, 258); свідітєлство, свідттєлство 2 (1480 
БО І, 239; 1493 Сові. 3. 175); сфєдитєлство І (1472 ВГ) І, 
177). 
Див. ше 5\УЕОЕСТ\УО 1, *СВИДОЧСТВО 2, *СВЇД€Ч€- 

СТВО, *СВ^ДОМИЄ. 
^СВ^ДЄТЄЛСТВОВАТИ дієсл. недок. (5) (о чім, за що, 

що) (давати показання) свідчити (про що): ино ми ви- 
дівшьі свєдєтє(л)ство нашьі(х) бояр... аже тота и(х) при- 
вилиа о(т) наши(х) прє(д)ков що имали на тоє село на пан- 
тєлєєщьіи оу єзєр та(к) згиноули ка(к) они свідєтє(л)ствоу- 
ю(т) а ми такожє по и(х) правои свідєтє(л)ствьі такожє 
дали... єсми тоє вьішеписанноє село (Васлуй, 1464 ОІР«А» 
517); Ино оу том оу ставши слоуга наш Михоул Боузат и 
привєл оуси свои околни межїаши, ино они єщє знали и 
сведетєлствовали о том, ажє загоубил слоуга нашь Михоуль 
Боузат своа привилїа (Сучава, 1481 ВЕ) І, 258). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. свідете(л)ствоую(т) (1464 

517); перф. З ос. одн. ч. сведєтєлс(т)вовал 1 (1481 вЬ І, 
259); сфєдитєлствовал 1 (1472 Ви І, 177); 3 ос. мн. свєдє- 
тєлетвовали, свєдетєлствова(ли) (1481 БО І, 258). 
^В'йдечьство див. 5\УЕОЕСТ\УО. 
ІСВ'ІДОВЬСТВО (СВВДОЧЬСТВО) див.*СВИДОЧСТВО. 
*СВ1»ДОКЬ ч. (138) свідок: и на то свідци пань дмтрь 

пань пєтрь (Казимир, п. 1349 Р 4); а свідци на то гринко 
пань староста подольскии смотрицкии воєвода рогозка 
(Смотрич, 1375 Р 20); право такь нашло ажє па(н) дмитрь 
данилови(ч) з роудьі имаєть свои листьі по(д)пєрєти свід- 
кьі (Зудечів, 1430 Р 116); а при том бьіли світки: пан Юшко 
Довгайлович, пан Пашко Яловицкий... и иньїх добрьіх 
людей много бьіло (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); и мьі тьіхь свє(т)- 

ковь опьітивали и свє(т)ки посвє(т)чили што(ж) тая кнгни 
пєрє(д) ними то(т) запись емоу на то дала (Берестя, 1496 
ВМКФС). 

ФОРМИ: наз. одн. їсвітокь (XV ст. ВС 36 зв.); род. одн. 
світка (1495 ВК); ор. одн. свє(т)комь (XV ст. ВС 19 зв., 
20); наз. мн. свідци, свідьци, свідьци, свідцї 23 (п. 1349 
Р 4; 1361 АСІ 6; 1375 Р 20; 1394 Р 54; 1400 Р 61; 1411 Р 
80; 1421 Р 96; 1428 РІП; 1430 Р 116; 1445 СРК і т. ін.); 
світки, сві(т)кн 12 (бл. 1458 Р 168; 1463 АЗ І, 55; ГГЯ; 
1470 АЗ І, 65; 1473 АрхЮЗР 8/IV, 103; 1475 АЗ І, 70; 
1485—1500 АЗ І, 121; 1488 АЗ І, 88; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 
193; 1495 ВМЗД); свєтки, светьки, свє(т)ки, зтееікі II 
(1388 ІРЬ 107; 1437 АЗ І, 34; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 
13; 1447 АрхЮЗР 8/IV, II; 1451 Р 156, 159; 1452 Р 161; 
1474 АЗ І, 69; 1481 АЗ І, 77; 1496 ВМКФС); свєдки, свєдь- 
ки 5 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1444 АрхЮЗР \№, 8; АЗ І, 
40; 1446 АЗ І, 43; 1478 АЗ І, 76); сведоки 5 (1433 Р 119; 
1434 Р 128; 1437 Р 136; 1438 Р 138; 1446 Р 152); свідкове 5 
(1399 Р 59; 1408 Сові. II, 633; 1434 Сові. II, 670; 1456 Со5^. 
II, 791; 1460 ПО II, 2/6); исвідьци, исвідци 5 (1378 р 24; 
1390 Р 176; 1391 Р 45; 1393 Р 52; 1445 СРК)\ свідки 4 
(1445 АкЮЗР І, 18; 1446 АкЮЗР І, 18; 1451 ДГШХ; 
1452 АкЮЗР І, 21); свідоци 3 (1386 Р 31; 1443 Р 145; 1473 
ЗНТШУ, 3); свідоки 2 (1438 Р 141; 1492 АЛМ 31); зшігісгу 
2 (1407 АрхЮЗР 8/1,4; 1413 СЬ 48); свідки 1 (1458 ОЖДМ); 
свєдци 1 (1412 Р 81); свидци І (1370 Р 18); ! свядьцьі 1 
(1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); свє(т)кьі 1 (XV ст. ВС 20); світкьі 
1 (1461 АЗ І, 54);$™е1к<ше 1 (1388 ІРЬ 108); етоіїатіе І 
(1395 СЬ 166); зам. род. свєтки І (1389 РЕА І, 27); род. мн. 
світков, світьковь, сві(т)ко(в), світко(в), світковь 11 
(1491 АЗ І, 94; XV ст. ВС 32; СЯ 42; 1495 ВМЗД); свє(т)- 
ковь, свєтковь, зшеікоте 5 (1388 ІРЬ 103; 1389 РЕА І, 
26, 28; XV ст. ВС 20; 1496 ВМКФС); свєдковь 1 (1478 АЗ 
І, 76); дав. мн. светком, свє(т)комь 2 (1478 АЗ III, 17; 1496 
ВМКФС);світком, світко(м) 2 (1475 АЗ І, 70; 1495 ВМЗД); 
знах. мн. свєтков, свє(т)ко(в), свє(т)ковь 4 (1487 АЗ І, 86; 
1488 АЗ І, 88; XV ст. ВС 20; 1496 ВМКФС); свє(т)кьї, 
свєтки 4 (XV ст. ВС 19 зв., 20); свє(т)ки, свєтки 3 (1495 
АЛМ 88; XV ст. ВС 19 зв.; 1496 ВМКФС); світькьі, свід¬ 
ки 2 (XV ст. СД 41 зв., 42); світковь, світков 2 (1475 АЗ 
І, 70); світки 1 (1491 А5 І, 94); ор. мн. свідки 3 (1428 Р 
111; 1430 Р 116); свє(т)ки 2 (XV ст. ВС 34; СЯ 42 зв.); 
свідки 2 (1421 Р 95); світки 1 (1475 АЗ І, 70); сві(т)ки 1 

(XV ст. ВС ЗО); ! свє(д)цє(м) І (1490 Пам.)\ ор. де. свє(т)- 
кома (XV ст. ВС 32). 

♦СВ^ДОМИЄ с. (2) (підтвердження) свідоцтво: а про 
лепшоє свєдомьє... пєча(т) мою привіси(л) єсми к...Глисту 
(Львів, 1478 ЗРМ); а длА ліпьшєго свідомА... печать 
привісили к еєму нашєму листу (Ставків, 1491 АЗ І, 97). 
ФОРМИ: род. одн. свідомм (1491 АЗ І, 97); знах. одн. 

свєдомьє (1478 ЗРМ). 
Див. ще $\УЕПЕСТ™0 2, *СВИДОЧСТВО І, *СВЇД€ЧЄСТ- 

во, ^св^дєтєлство. 
СВІДОМО, ЗВЕД0М0, СВЄДОМО, 5\УІО(ШО предик. 

(1 1)відомо(5):$\уісіос2по ЬшіеіЬ казгбоши кіо коїу пазгіу (!) 
ІІ5І угогсігіІЬ, ахе з\уісіото тпу... охе ргізгосізгу тиго\уе зра- 
зегепіе 2аІо\уа1і па Рапа Мігозіаша згсгоЬу оп кигоІо\узгс- 
хігпи аеггаі роа зоЬоуи (Галич, 1413 СЬ 48); а то свідомо 
паноу Михайлоу Ментовтович(оу), старості лоуцком(у) (б. 
м. н., 1475 АЗ І, 71); И мьі опьітали шевцовь, кому би то 
било звєдомо, што міщаномь... не волно било пєрєдь тьімь 
тіхь малихь кожь купити (Луцьк, 1495 АЛМ 88). 
О свідомо чинити (4), ч и н и т и свідо- 

м о (2) (кому) повідомляти, доводити до відома: Влоди- 

сла(в) бжєю мл(с)то (так.— Прим, вид.) кроль польски... 
чинимо то свідо(м) оусімо... ожє пано пєтр... зАть и при- 

Атіль нашь пожичило на(м) д тисАчі (так.— Прим, 
вид.) рублиі фрАжьского еєрєбра (Луцьк, 1388 Р 36—37); 

Мьі вєликиі кнзь Швїтрикга(л) свідомо чинимь всАкому... 
ижє дали єсмо и запїсали лєнькови зарубичю таА села в 
луцкої зємли (Житомир, 1433 Р 126); мьіСтєфан, воєвода... 
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свідомо чинимь симь нашєм листомь каждомоу добро- 
моу... ожє... дали есми... наш лист глєитовньїй правн... 
оусим коупцем з міста Ливовского (Ясси, 1463 ВО II, 295). 
Див. ще ВІДОМО, СВ'ЬДОЧНО. 
*СВгБДОМОСГЬ ж. (6) (підтвердження) свідоцтво: а 

на потверженіе того нашого листу, про ліпішую памет и 
сведомост, печать нашу велели есмо привісити к сему на¬ 
шому листу (Луцьк, ї 430 ЛрхЮЗР 8/IV, 8—9); а то все 
вншє писаноє слюбоує(м) здержати и попо(л)нити при 

ншои чти и при хри(ст)анскои вірі и на свідомості (так.— 

Прим, вид.) сє(г) ншє(г) листа пєчяти наші соу(т) приві- 
шєньї (Снятин, 1454 Р 163). 
ФОРМИ: знах. одн. сведомость 3 (1446 АЗ її І, 5; 1451 

АЗ І, 45; 1452 АрхЮЗР 8/IV, 61); сведомост, свідомості 
2 (1451 АрхЮЗР 8/IV, 17; 1454 Р 163); сведомост І (1430 
АрхЮЗР 8/IV, 9). 

^СВ'ЙДОМЬ1 ч. (5) О по зві дому (1) за свід¬ 
ченням: а што наложит кнАз Михайло и кнАз Костєнтин 
Ивановичн Острозкин на тоє имєнє по звідом^у) людей 
добрих, а кто будєт тоє имєнє викупати и он мает тот на¬ 
клад отложити кн(А)зю Михайлоу и кн(А)зю Костєнтиноу 
Ивановичом (Острог, 1488 АЗ І, 88); п о д свї домом 
(свідомємі, свєдомом, звідомом) (4) за 
свідченням: а под свідомємі пана Олизара старости воло- 
димерского (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154); а нє маєт 
бити отхил(є)на нигдє от Острог(а), нижли мают нам с 
того имєнА служити вечисто; а под звідомом вєлможного 
п(а)на... Петра Яновича старости луцкого (Луцьк, 1487 
АЗ І, 86); ато под свєдомом г(о)с(по)д(и)на отца н(а)шо- 
го старости луцкого... кн(А)зА Семена Юрєвича (Луцьк, 
1494 АЗ І, 102). 
ФОРМИ: дав. одн. звідом(у) (1488 АЗ І, 88); ор. одн. 

свідом(ом) І (1489 А З І, 89); свідомємі 1 (1476 АрхЮЗР 
8/IV, 154); свєдомом І (1494 АЗ І, 102); звідомом 1 (1487 
АЗ І, 86). 
Див. ще *В‘йДОМЬ. 
СВ'ЙДОМЬ2 прикм. (7) І. (чому, чого, о що) обізнаний 

(з чим), знаючий (що) (6): а при томі били и того добре 
свідомн люди добриє (Володимир, 1475 Л5 І, 72); Мьі пи¬ 
тали по чомоу ви свєдоми, штобьі то било пани Василєвоє 
Копачєвича (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); И сова ре(к), я 
о вашо єднаньє мало звідо(м), ни(ж)ли положи ти мкі за= 
писн пєрєдь г(с)дрє(м), што жона твоА міла на вено собе, а 
в то(м) жє запису мні била трєтАА часть записана (Вільна, 
1495 ВМ БС); И ми питали Сопіги: свідомі ли онь того, 
коли тоть листі брали вь нєбощика, короля е. м. (б. м. н., 
1498 АДМ 169). 

2. відомий, знаний (1): и на(д)то єщє 8є(д)ко сла(л)ся 

на пна миколая радивиловнча воєводоу виленьского каніц- 
лєра нашого... ижі тая речі имі звєдома (Вільна, 1499 
ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. свідомі 1 (1498 АДМ 169); звідо(м) 

1 (1495 ВМБС); наз. одн. ж. звєдома (1499 ВФ); наз. мн. 
свєдоми 2 (1478 АЗ III, 17); свідомьі 1 (1475 АЗ І, 72); 
звідоми 1 (1491 АЗ І, 97). 

! СВ'ЙДОТСВО див. *СВИДОЧСТВО. 
«св-йдоцество див. *СВИДОЧСТВО. 
’ХВ'ЙДОЦСТВО див. *СВИДОЧСТВО. 
♦СВІДОЦТВО див. *СВИДОЧСТВО. 
’ХВ'ЙДОЦЬСТВО див. *СВИДОЧСТВО. 
ЧВ'ЙДОЧЄСТВО див. *СВИДОЧСТВО. 
СВІїДОЧНО предик. (7) відомо (5): Асє знаменито бу(т)- 

ду (так.— Прим, вид.) и свідочно всімі добрьші што на 
тоть листь оузоздрАть (Перемишль, 1390 Р 175); 5\уі- 
йос2по ЬікіеШ казгсіоти кіо коїу пазгіу (!) Іізі угогсІгііЬ, 
аге 5\уібото шпу... оге ргізгойзгу тигоуге зразсгепіе га- 
їо\уа1і па Рапа Мігоз1а\уа згсгоЬу оп кигоІо\уз2С2І2пи йег- 
гв\ росі зоЬоуи (Галич, 1413 6В 48). 

чинити свідочно (2) див, ЧИНИТИ 2. 
Див. ще ВІДОМО, СВІДОМО. 
*СВ'ЙДОЧЬСТВО див. *СВИДОЧСТВО. 
*СВ^ДЧИТИ див. СВ'ЙТЧИТИ. 
^СВ'ЙТЛИЙ див. *СВ'ЙТЛЬІЙ. 
* СВІТЛИЙ прикм. (80) 1. чистий, світлий, щирий (79): 

Мн Стефаиь воєво(да)... знаменито чини(м)... ожєпроизво- 

ли г(с)во ми ншимі блги(м) произволєниємі и чистн(м) и 

світлимі срі(д)цємі и оучинили єсми вь задшиє стопочив- 
ши(х) родитєлє(и) наши(х)... да оутвірдимо на(ш) мона¬ 
стирі єжє є(ст) на молдавици (Сучава, 1443 ПГСММ); сєго 
ради... ми сА єсми оумнслили нашимь добримь промислом 
и чистимь и світлим' срїдцемь, и сі вьсєю нашєю радою... 
яко да оутврьдим и оукріпим наш мо(на)стирь от Поут- 
нои (Сучава, 1472 Вй І, 169—170); аз господство ми оу 
том вістах и благопроизволих господство мн нашим бла¬ 
гим произволєнїєм и чистим и світлим срідцєм, и сі вісєА 
нашєА доброА волєА... оучинили есмо ві задоушїе свАто- 
почившнх дАтєи господства ми... и дали есмо... села що 
на СєрєтА... свАтомоу монастири що на Бнстрици (Гирлоз, 
1499 ВО II, 154). 

2. (епітет верховного правителя) найясніший (1): ми 
Стєфань воєвода... внзнавамн и оузАвлАмн ис тим то на¬ 
шимь свєтлимь и справедливим и миле внписанимь маи- 
статомь... ажє ми... слюбили єсми... королеві полскому... 
абьіхомь ми их милости верни и подьдани били на вєки 
(Сучава, 1468 ВО II, 301). 
ФОРМИ: ор. одн. с. світліші, світли(м), світлимь,світ¬ 

лим, с(ві)тлим 38 (1443 Собі. II, 126; 1448 491; 
1454 Собі. II, 513; 1466 БО І, 105; 1473 Вй І, 181; 1482 
ВИ І, 263; 1488 ВО І, 355; 1491 Вй І, 452; 1497 Вй II, 100; 
1499 ВО II, 154 і т. їн.); світльі(м), світлимь, світлимі, 
світлим ЗО (1443 ДГСПМН; 1447 Собі. II, 281; 1454 Собі. 
її, 501; 1457 ВО І, 4; 1460 П//?«Л» 515; 1462 ВО ї, 70; 
1465 £>/Д«Л» 518; 1472 ВО І, 170; 1481 ВО І, 256; 1488 ВО 

І, 342 і т. ін.); стльі(м), стлнмі, стлимь 6 (1452 500; 
1453 Собі. II, 445, 461; 1458 £>/К«Л» 512; 1459 514; 

1470 522); стли(м), стли(м) 3 (1453 Собі. II, 491; 
1458 0/#«Л» 513; 1490 ДГСХМ); свєтлимь 1 (1468 ВО II, 

ЗОЇ); свє(т)лимі І (1462 Собі. О. 10); свтьли(м) І (1471 
ОІД«А* 527). 
Пор. *ВЬСЄСВ'ЙТЛЬІЙ, *ПРЄСВ€ТЛЬІЙ, ’^СВ'ЙТЛ'ЙИ- 

шии. 
*СВтиТЛгЙИШИИ прикм. найв.ет. (1) найсвітліший: ми 

стефані воєвода... знаменито чини(м)... єжє блгопроизво- 

ли г(с)во ми бгьі(м) произволєнїє(м) и ЧІСТЬІМІ (!) промнс- 

ло(м) и стліиши(м) ср(д)цє(м).„ дали є(с)ми стои црвки (!) 
о(т) стого монастирі о(т) молдавици... цигани на нмі хрі- 
ма(н) и бєра(и) бадоу (Сучава, 1458 ПГСММЦ). 

ФОРМИ: ор. одн. с. стліиши(м) (1458 ПГСММЦ). 
Див. ще *В'ЬСЄСВ'ЙТЛЬІЙ. 
Пор. *СВ'ЙТЛЬ1Й І. 
1 СВ'ЙТОКЬ див. ^СВ'ЙДОКЬ. 
^В'ЙТОПОЧИВШИИ див. СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
*СВ'ЙТОПОЧИВШЬІИ див. СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
СВ'ЙТЧИТИ діесл. недок. (24) 1. (що о чім, на що) (давати 

показання) свідчити (прощо) (12): тоє сві(т)чили два бра- 
тєники васи(л) а Гринь покоуль г(с)дрА нашє(г) тоули(н)- 
скоє зємли (б. м. н., бл. 1458 Р 167); пан Лацко... жа- 
ловал нам и свидчил сі своими мєжиаши, ажє прївилиа що 
била великаго пана Дрьгоа и тесті єго пана Ромашка на 
их отнини... а таа привилиа била оу роуках пана Короуя, 
и он их сказил и загоубил (Сучава, 1462 ВО І, 66); Павелі 
світчилі тьімь обичаемі: послі небощикове смерти, пана 
Юршинн, послаль мене пані староста намістникомі битн 
у тихі дворехі пана Юршинихі (Вільна, 1498 АДМ 163); 
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світчити оу вочьі (кому) (І) заявляти, говори¬ 
ти в очі: и па(н) ива(н) то и пєрє(д) г(с)дрє(м) тобі світ- 
чи(л) оу вочьі ижє тьі са(м) тогь запи(с) зрєза(в)шьі и в 
ого(н) вкину(л) (Вільна, 1495 ВМБС). 

2. (що чим) (підтверджувати) свідчити (про що) (10): 
А сє А пань бенко староста галицький и снАтиньскии свід- 
чю то своимь листомь каждому доброму... ижє... пань 
гєрвась и віноваль и оправиль своюи ж єні варварі сто 
гривень на своюмь селі... на своюи вотнині (Коломия, 
1398 Р 57); А се я пань Баско Мошоньчьчи свідчю то 
своімь листомь каждому доброму... оже оузАль єсмь оу 
пана Ивашка сто купь оу Гулєвича (Львів, 1421 Р 92); 
А сє я Хвєдко Кословский самь симь листом свєтчю каж¬ 
дому доброму, иж продал єсми село своє Стоупно (Луцьк, 
1474 1, 69). 

3. (ким) виступати чиїм свідком (І): Гді колї дівка алю- 
бо жонька... боуді(т) на поли алюбо в селі... оусилована 
и она крикомь и плачомь освє(т)чи своє оусилованїє а 
повала а знамена нєи знадіньї боудоуть а лю(ди) то пєрє- 
соудо(м) (1) визнають которьіми она све(т)чена тогдьі 
то(т) имєєть казнєнь по(д)лоу(г) виньї пїсаньї о сїльствє 
(XV ст. ВС 36—36 зв.). 
ФОРМИ: інф. світчити (1495 ВМЗД; РИБ 620); теп. 

1 ос. оди. свідчю, свідьчю 8 (1398 Р 57; 1404 Р 67; 1409 
Р 74; 1412 Р 81; 1418 Р 88; 1421 Р 92; 1424 Р 104, 106); 
свєтчю 1 (1474 АЗ І, 69); ! свідочю 1 (1401 Р 65); 3 ос. мн. 
світьча(т) (1447—1492 ЛКБВ); перф. З ос. одп. ч. світ- 
чиль, свіїтчи(л) 4 (1495 ВМБС; 1498 АЛМ 163); свє(т)- 
чьі(л) І (1495 ВК)\ свидчил 1 (1462 ВГ> II, 66); 3 ос. мн. 
сві(т)чили 1 (бл. 1458 Р 167); свє(т)чилн 1 (1496 ВМКФС); 
свидчил и 1 (1464 БІР «А» 517); ! свєдїтєли 1 (1459 Собі. 3. 
22); дієприкм. пас. мин. наз. одн. ж. свє(т)чєна (XV ст. 
ВС 36). 
Див. ще ПОСВІДЧИТИ. 
*СВгьТЬ ч. (17) (земля з усім, що на ній живе, існує) 

світ (7): Сє азь рабь бжїи кнзь ан(д)рє(и) владнмиро- 

ви(ч)... поклонихом сА оца свое(г) гробоу.,. и всіхь стьіхь 
старцєвь гробо(м) вь пєчєрі и размьісли(х) на своє(м) 
ср(д)ци. Колико то гробовь а вси тьіи жили на сємь світі 

а пошли вси кь боу (Київ, 1446 Р 154); мьі Стєфан воєво¬ 
да... знаменито чиньїм... оже... дали єсми сес лист наш... 
и слоубили єсми... паноу Михаилоу логобетоу... и глєито- 
вали єсми єго правим глєитом христїянскьім, щожь на 
всімь світе стоит, яко да єст ємоу слободно... к нам прї- 
ити (Сучава, 1460 Вй II, 269—270); Мьі Іоан Стєфан... сим 
листом слюбоуєм... ньі сь едним чловіком сєго світа нико- 
ли не бьіти... ани записи оудилати против кролі єго 
милости и Короуни полскои (Коломия, 1485 Вй II, 371 — 
372). 

()з ь світа того изити (1), с того сві¬ 
та с ь и т и (2) померти: Што бьіль мой мужь, князь Ивань 
Семеновичі Кобрьінскій, небощикь, змьіслиль бьіль 
со мною и хотіль білль записати десетину кь манастнру, 
кь Светому Спасу и кь Кобрьіню, ино онь небощикь, князь 
Ивань Семеновичі, мужь мой, зь світа того изшоль, а 
тое десетинн не поспіль записати (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); а єго бо(г) нє дай аж бьі воитко с дітками с того 
світа сшель што і иміль с прибковою сестрою с алжкою 
тогді има хміль прибко писаньїи положити воитковьімь 

ближши(м). м. ко(п) а сулимовь иміти (Львів, 1412 Р 81); 
богь оть сєго свєта взяль (1), б о г ь 

с того свєта в з я л ь (1), б о г ь с того свє¬ 
та собраль(І) див. БОГЬ1; зходити зь того 
світа (1) див. *ЗХОДИТИ; отходити сєго 
(з с є г о) с в і т а (3) див. * ОТХОДИТИ. 
* ФОРМИ: род. одн. світа 7 (1401 АкВАК III, 2; 1412 Р 
61; 1470 АЗ І, 67; 1485 ВО II, 372; 1495 ВМБС); свєта 4 
(1487 АЗ І, 240; 1492—1493 ПВФЧ; 1493 ОПВВ 152; 

ПОСВВ 151 зв.); місц. одн. на світі 3 (1446 Р 154; 1457 ВО 
II, 257; 1463 ВО II, 295); на світе І (1460 ВО II, 269); 

на світи 1 (1468 ВО II, 302); на сті І (1456 ПМВП). 
*СВ^ТЬІЙ див. СВАТЬІИ. 
*СВ^ТЬЧИТИ див. СВІТЧИТИ. 
♦СВ'бЦКИИ див. *СВЄТСКЬІИ. 
*СВ'6ЧА ж. (2) (назва річки у Львівській землі) Свіча: 

тоти старци... оуказали староую границю... попєрєкь до¬ 
роги К ТЄПЛИЦИ кь грибови(ч) доловь теплицею до ріки 
до свічі о(т) оустьА теплиці грибови(ч) попєрє(к) ріки 
свічі и попєрє(к) полА кь чорномоу лісоу (Зудечів, 1413 
Р 83). 
ФОРМИ: род. одн, свічі (1413 Р 83). 
! СВЯДЬЦЬІ (СВЬДЬЦИ) див. ^свидокь. 
*5\УІАТЕС див. *РІЮА 5\УІАТЕС. 
*СВЯТКИ див. *СВАТЬКИ. 
*СВЯТО див. *СВАТО. 
*СВЯТОСТЬ ж. (І) (предмет, пов'язаний з релігійним 

культом) святість: то па(к) коли подань мні... стьі(и) 

мана(с)тьі(р) и пописоувано оу цркви річи црко(в)ньі(и) 
о(т)немши... моего монастьі(р) а мні дали вточа(с) осмо- 
тр(і)ли а (ж) на еу(г)лии сре(б)ро подрано... и на инщи(х) 
свято(с)те(х) (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 
ФОРМИ: місц. мн. на свято(с)те(х) (XV ст. ВОРСР 179). 
СВЯТЬїИ див. СВАТЬІИ. 
* СВАТІ И див. СВАТЬІИ. 
*СВАТО с. (2) релігійне свято: Деялосе вь Луцку, пе- 

редь свитомь Я на светого Хрестителя (Луцьк, 1389 РЕА 
І, 27—28); Коли бьі сА то діяло около свАта нарожінья 
бо(ж)єго оуже промииоулого... ижбьіхо(м) длА того о(т)- 
сюль пєвнми пани радьі кролє(в)ства к на(м) до литвьі при¬ 
звали бьіли коу вьіслоуханью обьічаєвь доро(г) и посрід- 
ковь которьіми оу таковьіи тадьшки міли бьі бьіли почата 
бьпи (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: род. одн. св^та (1447—1492 ЛКБВ); ор. одн. 

святомь (1389 РЕА І, 27). 
*СВАТОПОЧИВШИ див. СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
*СВАТОПОЧИВШЇИ див. СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
СВАТОПОЧИВШЬІИ прикм. (119) (про померлих хри- 

стиянської релігії) блаженної пам’яті: Мьі їо алєксандрь 
воєвода... знаємо чинимьі... ожє тоть истинньїи слоуга и 

боліринь нашь никоула слоужиль стопочившимь родитє- 
лємь нашимь правою и вєрною слоу(ж)боу (б. м. н., 1400 

433); Мьі илїа воєвода... знаменито чинимь... оже 
даль свАтопочившьіи родитєль нашь... за доушїє пріжде 
свАтопочившихь и за свою дшоу монастирю... єдно село 
на сочаві (Сучава, 1439 Собі. II, 46); Мьі стєфа(н) воєво¬ 

да... знаменито чини(м)... ожє... оучинили єсмьі вь за дшіе 

стопочивши(х) прє(д)ко(в)... наши(х)... и дали... єсми... 
монастироу о(т) нємца... болото криваА и озеро (Ясси, 
1500 Собі. 3. 230). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. свмтопочившьіи І (1439 Собі. II, 46); 

столочивши І (1448 Собі. II, 353); стопочившїи І (1435 або 

1436 Собі, і, 494); род. одн. ч. стопочившаго, стгопочивша- 
го 9 (1437 Сові. І, 541; 1438 472; 1443 Соя*. II, 126, 
128; 1447 Собі. II, 281, 288, 732; 1449 Сові. II, 379; 1456 

511); св/лтопочившаго, свлтопочивьшаго, світо- 
почившаго 7 (1434 Собі. її, 667; 1439 Собі. II, 46, 47; 1457 
ВО І, 4; 1466 ВО І, 105); стопочившєго 2 (1435 або 1436 
Собі, і, 494); стопочивьшаа(г) 1 (1444 ОІр«А» 481); дав. 

одн. ч. столочившому, стопочившомоу, свлтопочившому 
II (1434 Собі, і, 374, 386, 395; 1435 465; Со5*. І, 
424; 1436 ВАМ 29; ОІР*А* 469; Собі, і, 444, 459; 1437 

Собі, і, 540 і т. ін.); стопочившємоу, стопочившємоу 8 
(І434£>/К«А» 463; 1435 Собі, і, 402; 1436 Собі, і, 467, 481, 
484, 488; 1442 Со5/. II, 96; 1445 Собі. II, 226); наз. одн. ж. 



•СВАТОПОЧИВЬШИИ — 327 — СВАТЬІИ 

стопочившам (1408 Созі. І, 61); наз. мн. ч. зам. род. сто- 
почи(в)шїи наших родитєлєи (1452 £>/Р«А» 500); род. мн. 

СТОПОЧИВШИХЬ, СТОПОЧИВШИХЬ, стопочивши(х), столочив¬ 

ши^), стопочївши(х), стопо(ч)вши(х), стопочи(в)ших, 
СВ/ЙТОПОЧИВШИХЬ, СВ/ЙТОПОЧИВ1ІІИХ, СВ/АТОПОЧИВЬШИХ, СВ/АТО- 

почив(ш)их, світопочивши(х), свтопочи(в)ши(х) 58 (1422 
ВІД ІЩ. 35; 1428 Созі. І, 202; 1438 ВІК«А* 472; 1446 
01£>«Ау> 485; 1453 Созі. II, 461; 1459 Вй І, 34; 1470 ВВ І, 
150; 1472 ДГСВМ; 1490 ДГСХМ; 1500 Созі. 3. 230 І т. ін.); 

стопочившїи(х), стопочившТи(х) 3 (1403 ДГАА; 1434 
0/Р«А» 464; 1446 Созі. II, 270); світопочившьіх 1 (1466 

ВИ І, 105); свмтопочившьіх 1 (1499 Вй II, 154); столочив¬ 

ши^) 1 (1453 ПГОВ}] дає. мн. стопочившїимь, стопочив- 
шї имь, стопочившїимь 4 (1408 Созі. І, 60; 1409 Созі. І, 69; 
1419 444; 1427 £>/#«Д» 450); стопочи(в)шимь, 

СВМТОПОЧИВШИМЬ, СВ/АТОПОЧИВШИМ, стопочившимь, сто- 

почивши(м), свтопочи(в)ши(мь) 7 (1400 йІД^А» 433; 
Созі. І, 26; 1414 Созі. І, 111; 1420 Созі. І, 135; 1453 Созі. 
II, 472; 1466 ВИ І, 96; 1472 Вй І, 170); стопочившємь І 
(1415 Созі. І, 116). 
Див. ще * ПОНИВШИМ. 
*СВАТОПОЧИВТ>ШИИ див. СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
*СВАТОПОЧИВЬШИИ дав. СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
*СВАТОПОЧЇВШИИ див. СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
*СВАТОПОЧЬІВШИИ див. СВАТОПОЧИВШЬІИ. 
*СВАТЬКИ мн. (7) (ста. з^цШ) (назва церковного 

свята, також календарна дата) зелені свята, тройдя: 
а маю(т) они в тоє мито оувєзатисе на си(и) свАтьки што 
при(и)доуть, а дє(р)жати имь тоє мито о(т) сихь свАтокь 
што при(и)дуть на три годи до тогожь рокоу до свАтокь 
(Краків, 1487 АМЛ)] А мають в тоє мито оувєзатисА за 
нєдєлю пєрє(д) свАгьки в нєдєлю а дє(р)жати имь тоє ми¬ 
то до того жь рокоу за нєдєлю пєрє(д) свАгьки какь чо- 
ти(ри) годи ви(и)доуть (Петрків, 1489 АМВ). 
ФОРМИ: род. св/йтокь (1487 АМЛ)\ знах. св/Атьки, свять- 

ки, святки (1487 АМЛ; РИБ 226); ор. свмтьки (1489 АМВ). 
СВАТЬІИ, СВЯТЬІИ, СВАТЬІ прикм. (694) 1. (каноні¬ 

зований християнською церквою) святий (202): Мило- 
стию Божею и светое его Богоматери, и светого Иоаньна 
Богослова, я Любарть Кгедемнновичь... записаль есми 
и даль село своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1); а писана грамота оу судо- 
мири оу день свАтого якуба (Судомир, 1361 АСІ 6); а за¬ 
писала есми по души моего мужа... кь манастьіру светого 
Спаса дві корчми вольньїхь у Кобрнни (Кобринь, 1401 
АкВАК III, 2); а то сА діяло в нашомь дворі в зоудєчєві 

в дє(н) стго дмитрия (Зудечів, 1421 Р 96); А то дали єсмо 

оу до(м) стій тр(о)ци на пАма(т) (так.— Прим, вид.) роди- 

тєлє(м) ншимь (Київ, 1459 Р 174); В о имА свєтьіА тройца 
стан сА божа А вол А (Ровно, 1488 А5 І, 241); маеть настоя¬ 
тель того монастьіра Светое Пречнстое вь Пустннці... тую 
землю верху писанную, какь здавна било, по тому заві- 
дати (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4); 

(у знач, іменника) святий (48): ащє ли кто пр(і)стЖ- 

пить запові(д) сіж... да є(ст) прокла(т) о(т) ба... и о(т) 

вьсі(х) стьі(х) (б. м. н., 1401 ЗКЄ)\ и присАгль єсмь бгу и 

мтцє бжєи и оусімь свтнмь ижь хочу вірне и пилно слу¬ 
жить крулєви полско(м) (Черняхів, 1435 Р 133); па(к) кто 
сі покоуси(т) пороушити того вншєписаннаго нашєго 

даанїА... таковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба... и о(т) 

вьсА(х) стьі(х) (Ясси, 1500 Созі. 3. 231); 
(назви храмів, монастирів на честь святих) с в А т а я 

богородица (2): даль єсмь сто(Т) бци гнидковича 
лукно... ї озера (б. м. н., 1386 Р 33); Сє язь кнАзь олєк- 
саньдро володимировичь и своию (1) кнАгинєю... даль 

єсмь дєсАтину с(с)ті бци оу лаврошєвь манастьірь... оу 
віки (Лаврашів, 1429 Р 113); свАтое вознесе¬ 

ні є (І): тоє вьсє нєпороушєно стомоу вьзнє(с)нїю... на 
віки вічньїА (Сучава, 1438 472); свАтьіи 
И в а н ь (6): А по Васькові животі хто попомь оу свАтого 
Йвана зємьлю дєрьжати (Городок, 1443 Р 145); свмтьіи 
И о а н н ь (2), свАтии Иоаннь Богословь 
(1): записаль есми и даль село своє Рожьісчє святому Иоан- 
ну Богослову на вєки вєчьньїє (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, І); а я кн(А)зь Сємєн Юрьєвич маю придати ку 
св( А)тому Иоанну к Гольшаном полумерокь меду (Степань, 
1489 АЗ І, 89); святий Михаиль (3): а при тош» 
били старци Пєчєрского монастнра Дублянски Іона Ав- 
раамь ключникь, Нифонть святаго Михайла златоверхого 
(Київ, 1398 ДГЯЛ4); и сь тоє земли бортное маеть онь дань 
давати светому Михайлу по давьному (Вільна, 1499 РИБ 
777); свАтии никола(1):а хто сА имє(т) оустоупа(т) 

оу моє прида(н)є што А да(л) стмоу ннколє... соу(ди)тсА 

со мною пєрє(д) бгомь (Київ, 1427 Р 108); с в А т а А 
п а р а с к є в ї я (2): тьш оуси вншєписаннн цигани да 

соуть о(т) на(с) стои параскєвїи оурикь сь оусн(м) дохо- 
домь (Сучава, 1465 Л//?«А» 518); с в А т ьі н с п а с ь (14): 
Про то я не хотіла есми положити того на мужа моего души 
и записала есми... десятину кь светому Спасу кь Кобрьі- 
ню (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а х(т)о би иміль оустоу- 

патися или о(т)нимати тоую десятиноу оу стго спса рас- 

соудитая со мною пре(д) бомь (б. м. нм 1487 ВОРСР 178); 

свАтая тройца (1): ми кнзь михаило олєксан(д)* 
ровичь произволи єсмо боАриноу нашємоу... коупити 
дворєць ивашка гри(д)ковича... и... то(т) дворєць придати 

стій тр(о)ци оу слоуцкоу (Копиль, 1456—1481 Р 164); 
свАтии флорі Ань (1): а да(н)н (1) сен листь 
через руки... пробоща в (с)того (флорїА)на предь крако- 
вомь (Медика, 1415 Р 87); свАтии юрьн (1): вь 
лііт) 6849 сольянь бн(с) колокь(л) сиі стму юрью {б. м. н., 
1341' ОБРИ 75); 

(яадаа церковного свята, також календарна дата): 
свАтии дорофіи (І): а писан листь... оу шести 

день, на стго дорофіА (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3); с в А - 
тии марко (І): а доконалосА тоє діло оу годі (1) 

лучици в ндлю по (с)тмь (так.— Прим, вид.) ап(с)лі марку 
євнглсті (Лучиця, 1388 Р 39); свАтии матОєи 
(матфвии, маціи) (3): ста(л) сА соу(д) в вілїю 

стаго ма(т)0єя аптла (б. м. н., 1369 ПСЧД); писа(н), во 

лвови, оу неди(л)ю блишую по стомь матфвиі єоувань- 
гєли(с)тн (Львів, 1436 Созі. II, 707); свАтии миха¬ 

иль (І): а писань листь оу коломни оу тнжьднь по 

стмь михаилі (Коломия, 1398 Р 57—58); свАтии 

пантєліимонь (І): а то сА діяло... на стго мчнка 
пантєліимона (Львів, 1386 Р 31); свАтии пєтрь 
(1) : да(н) ли(ст)... оу зоудєчєві по с(с)тмь ап(с)лі пєтрі 
(Зудечів, 1428 РІП); свАтнхь трєхь отро- 
ковь (1): а писань... на с(с)тхь трєхь отроковь (Зуде¬ 
чів, І4ІІ Р 80); свАтии филипп (Филип) (2): 
А писана грамота вь Лвові в неділю на каноні святого 
филипа (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); свАтии Ю р ї и 
(2) : А єстли би... кроль єго милость того соимоу на тоть 
день по свАтомь Юрїи оу тиждень нє произволил... тогди 
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єго милость имаєть... Стефана воєводу... листи своими 
обьіслати, и день положити и наманити (під Хотином, 
1467 ВВ II, 297—298); с в А т и и я н ь (1): Єстли бн 
мистрь... с нами оу которьш хотіль оустоупити тадьінки 
о єднаньє покоя ижбисте... пани радний вибравши к на(м) 
рачили зослати... коу пораженню посполоу з радою ко- 
роунн о єднаньє покоя яко братьи... кдіжь южь тАг- 

нє(м) оу ближьни(х) днє(х) по сто(м) янє (Брест Куяв- 
ськнй, 1447—1492 ЛКБВ); оусікновіньє глави 
святого ивана (ї) див. *ОУС£КНОВ'£НЬ€. 

2. (зв'язаний з релігійним культом) святий (236): 01 
іусЬ іо гес2е] гасіпоЬо ЬаЬапіа песгіпесгі, ^упіахузхі обпо]е 
кгі\\га\уо]е... сЬизІу Б\уіеіо]е... коіогусЬ габпут оЬусга- 
Іеш пі осііп ргутохуаіі пе та]еі* (Луцьк, 1388 2РЬ 103— 

104); тако ми бь момози (1) и стаа... пана марїа... и то(т) 

стьіи кри(ж) хвалебний (Львів, 1436 Сові. II, 698); да є(ст) 

тоє даанї (!) стои цркви оури(к) на в-Ьки (б. м. н., 1458 
0//?«Л» 513); Тоє вьсє вишєписанноє да ест той свАтои на- 
шєи црькви (Сучава, 1488 ДО II, 342); тоє вькє (!) вишє¬ 

писанноє да єсть томоу нашємоу стму монастироу (Ясси, 
1500 Сові. 5. 230); 
святая гора (2) Афон: мьі Стефа(н) воево(д)... 

знаменито чини(м).., яко да оутврьдимь и оукріпимь 

на(ш) монастир о(т) стои горі идєжє є(ст) хра(м) стго... 
побєдоносца гєо(р)гиа глагол ємии Зоугра(ф) (Сучава, 
1471 0//?«Л» 527); по святомоу до у х о у (І) 
духовний: мьі ильа воєвода... чини(м) знаменито... дали 
єсми нашємоу манастьіри... о(т) нємца... єдио село... 
на имА сєвковци... и єдноу пасикоу... и млинь... 
тоє вьсє да блдєть томоу вьі(ш)писанномоу на¬ 
шємоу манастирю оурикь сь всімь доходомь... за 

дні/* стопочившаго родитєлі нашєго єжє по стому дхоу 
іосифа митрополита (Сучава, 1438 0//?«А» 472); свА- 
тая нєдєля (І) страстний (великий) тиждень: да(н) 
у Лвове у среду свАтоі нєдєлі (Львів, 1414 Р 85); 
б е п з XV І а і у І (2) див. ДЄНЬ; доухь свАтни 
(1), святьіи д у х ь (41) див. * ДОУХЬ; иіпєствье 
святого духа (1) див. *ИШ€СТВЬ€; оушє- 
стьє свАтого доуха (1) див. *0УШ€СТЬ€. 

3. (офіційно-шанобливий титул) святий, найсвятіший 
(103): а по нашємь животі кто боудєть г(с)п(д)рь... аби... 
нєпороушиль нашь запись... а кто пороуш<ить та)кови да 

єсть проклєть о(т) га ба и... о(т) тиї (!) стьі(х) (!) о(т)ць 
(!) никєискьі(х) (б. м. н., 1400 Соб/. І, 37); Стєфан воєвода... 
дали єсмьі сєс лист наш... оусим коупцєм от свАтои короуні 
оугорскои (Сучава, 1475 ВВ II, 329); А ми єго милости и 
єго короуни славной полской... голд оудилали есмо... и 
сь оусею вирою и оу послоушєнстви поддаєм сА єго мило¬ 
сти и по нєм боудоучим кролем и свАтои короуні полской 
(Коломия, 1485 ДЬ II, 371); па(к) кто сі покоуси(т) по- 
роушити... нашєго даанї А... таковїи да єсть проклА(т)... 

о(т) стьі(х) тиї о(т)ць, ижє вь никєи (Ясси, 1500 Сові. 5.231). 
Л святоє озеро (1) (назва озера у Волинській 

землі): А коу томоу придаль єсми... землю пашноую и 

бортноую и з синожатми почєнши о(т) стго озера... по дол- 
гиє лози (Перевали, 1440 Р 142); святоі памАти 
(1) (про померлих християнської релігії) блаженної па¬ 
м’яті: ми пєтрь воєво(да)... явно чини(м) тьі(м)то лис- 
то(м), како хотАчи наслідовати обичАА доброі памАти... 
прє(д)ко(в) наши(х)... и оузнавшїи(х) вірно(с)ти и слоужбьі, 

кториіжь то стоі памАти кролє(м) полскьі(м)... оу каза¬ 
ли... ми... виновати єсмо вірне ихь волі... наслідовати 
(Хотин, 1448 Сові. II, 733); оу чинити правдоу 
святую (1) див. ОУЧИНИТИ, 

ФОРМИ: наз. одн. ч. св/атьіи, святий З (XIV—XV ст, 
ОБРИ 112; 1499 ВВ II, 156; 1500 ВВ II, 173); свлти 2 

(1443 Сові. II, 127; 1448 Сові. II, 366); стии 1 (бл. 1350 Р 

8); стьш(и) і (XV ст. ВОРСР 179); род. одн. ч., с. стго, 
стго, ст(г)о 85 (бл. 1350 Р 8; 1366 Р 12; 1404 Р 70; 1419 
Р 91; 1436 Сові. ГІ, 698; 1448 ВІВ«А* 491; 1454 ПГПММ; 
1462 Сові. В. 11; 1490 ДГСХМ; 1499 ПИ № 3 і т. ін.); свя¬ 
того, СВЯТОГО, &\УІаІ0І10, св(л)т(о)го, свлто(г), свлт^ого) 
35 (1361 АСІ 6; 1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1388 2РЬ 107; 1401 Р 
66; 1407 Р 72; 1443 Р 145; 1459 ВВ І, 29; 1468 ВВ II, 300; 
1488 ВВ І, 342; 1498 АрхЮЗР 1 /VI, 4 і т. ін.); святаго, 
св/лтаго, с(вя)т(а)го 28 (1378 ЗНТШ ІЛ, 4; 1398 ДГПМ; 
1439 Сові. II, 32; 1462 ВВ І, 70; 1466 ВВ І, 105; 1473 ШКН 
164; 1481 ВВ І, 256; 1489 ВВ І, 377; 1490 ВВ І, 436; 1499 
ВВ II, 147 і т. ін.); стого, сто(г) 12 (1421 Сові. І, 142; 1446 
Сові. II, 251, 263; 1449 Сові. II, 391—392; 1453 Сові. II, 
466; 1454 Сові. II, 502, 516; 1458 ПГСММЦ; 1460 £>//?«Л» 

515; 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); стаго, стаго, ста(г) ІЗ (бл. 
1350 Р 8; 1385 Р 28; 1443 Соб/. II, 128; 1447 Сові. II, 281; 
1448 Сові. II, 365; 1449 Сові. II, 378, 391; 1453 Сові. II, 453; 
1463 Сові. 3. 45; 1471 ВІД^А* 527 і т. ін.); светого, св(є)того 
11 (1322 АрхЮЗР 1АП, 1; 1389 РЕА І, 27; 1401 АкВАК 
III, 2; 1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5; 1446 АЗ III, 5; 1464 АЗ І, 
57; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1487 АМЛ; РИБ 226); (с)втого, 
(с)того, свто(г), свт(г)о 4 (1415 Р 87; 1435 Р 133; 1445 СРК); 

свлто(г), свмтго 3 (1395 Сові. II, 612; 1404 Р 68; 1407 Р 72); 
зшіеіоЬо 1 (1413 СЬ 48); сто(г) 1 (1421 Р 95); ! св(е)го 1 
(1401 Р 65); ста(г) 1 (1446 Р 154); Б^аіоЬо 1 (1388 ІРЬ 108); 
зам. наз. стого 1 (1453 Сові. II, 466); дав. одн. ч., с. с(вя)то- 
му, святому, свдтомоу, св(л)тому, святому 68 (1322 
АрхЮЗР І/УІ, І; 1401 АкВАК III, 2; 1439 Сові. II, 46; 
1443 Р 145; 1458 ВВ І, 6; 1462 ВВ ї, 70; 1473 ШКН 1651 
1487 ВВ І, 310; 1497 ВВ II, 100; 1500 ВВ II, 173 і т. ін.); 

стомоу, сто(му), стому, сто(м), стому, стомоу 35 (1438 
ВІК«А» 472; 1441 ВІК«А» 477; 1452 Сові. II, 410; 1456 
ГПХМ; 1463 Сові. 3. 45; 1484 ЯМ; 1487 ВОРСР 178; 
149! АрхЮЗР 8/1У, 158; 1499 ПИ № 3; 1500 Сові. 3. 231 

і т. ін.); стму, стмоу, стмоу, стму 25 (1341 ОБРН 108; бл. 
1350 Р 8; 1378 Р 26; 1404 ГМ; 1427 Р 108; 1440 Р 142; 
1453 ПГОВ; 1463 Сові. 3. 45; 1483 ВОРСР 178; 1500 Сові. 3. 
230 і т. ін.); светому 4 (1401 АкВАК ПІ, 2; 1499 РИБ 777); 

світомоу 2 (1466 ВВ І, 105; 1473 ШКН 164); свтому 2 
(1415 Р 87; 1471 ДГСМПБ); ! свмтомо 1 (1491 ВВ І, 473); 
знах. одн. ч. святий, ахліаіуі 7 (1388 2РЬ 107; 1488 ВВ І, 
347; 1491 ВВ І, 452, 463; 1492 ВВ І, 509; 1497 ВВ II, 100; 

1499 ВВ II, 162); стии, сти(и) 6 (1448 Сові. II, 734, 738; 
1488 ДГСВМШ: ДГСПМ: XV ст. ВОРСР 179; 1500 
Сові. 3. 230); свлтїи 3 (1489 ВВ І, 377; 1490 ВВ І, 419); 

стьі 2 (1448 Сові. II, 738; 1453 Сові. II, 766); &х¥Іе4уі І (1388 

2РЬ 107); стго 2 (1386 Р 31; 1473 ЗНТШ V, 5); стого 1 
(1457 Сові. II, 809); ! стїю 1 (1490 ДГСХМ); ор. одн. ч. 
свмтьім (1462 ВВ І, 70): міси. одн. ч.г с. вь (оу, по) святомь, 
святом, св/атом, св/атомь 6 (1403 ДГМ; 1444 АрхЮЗР 
І/VI, 8; 1462 ВВ І, 71; 1467 ВВ II, 297, 297—298; 1476 

ВВ І, 217); по (с)тмь, стмь, с(т)мь, сто(м), сто(м), стомь 
5 (1388 Р 39, 41; 1398 Р 58; 1436 Сові. II, 707; 1447—1492 
ЛКБВ); у (в*ь) светомь 2 (1444 АрхЮЗР І/УІ, 8); оу свм- 
томоу і (1476 ВВ І, 212); о святемь і (1440 АрхЮЗР і/VI, 
5); посвм(т) 1 (1433—1443 АРМ); по! с(с)тмь 1 (1428 Р 
III); кл. ф. ч. стии (1436 Сові. II, 698); наз. одн. с. стоє, 

стоє 5 (1446 Сові. II, 270; 1447 Соб/. II, 288; 1448 Сові. II, 
352; 1451 Сові. II, 400; 1453 503); свлтоє 5 (1459 
ВВ І, 34; 1462 ВВ І, 70; 1476 ВВ І, 211, 215, 217); знах. 
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одн. с. святоє 1 (1496 ВВ II, 402); стоє І (XV ст. ВОРСР 
179); наз. одн. ж. свАтаа 5 (1462 ВИ І, 70; 1473 ВИ І, 181; 

1476 ВВ І, 211, 215, 217); стаа 5 (1436 Созі. II, 698; 1443 
ПГСММ; 1488 ДГСВМЩ; ДГСПМ; 1490 ВС 146); свм- 
таа, святая 3 (1398 ДГПМ; 1468 ВВ II, 300; 1489 ВВ І, 

376); свАта І (1462 ВВ II, 285); род. одн. ж. стои, стои 10 
(1408 Созі. І, 60; 1415 Созі. II, 116; 1435 Созі. її, 687, 689; 
1439 Созі. II, 712; 1458 ВІЯ*Ат> 512; 1465 В1Я*А* 518; 

1471 ВІНьА* 527); сїьія, сЇьіа 5 (1401 ЗКЄ; 1408 Созі. І, 

61; 1434 Р 131; 1459 Р 174); сто*, свто* 5 (1378 Р 26; 1433 

Р 121, 123, 125; 1448 Созі. II, 733); свтоє, стоє, стоє 5 (1435 
Р 132; 1458 МІН. Вос. 121; 1467 СП № 13; 1481 ГПМ; 
1490 Пам.); зіуієіоіє, светое 5 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1; 1388 
ІРІ 103; 1492—1493 ПВФЧ\ бл. 1500 АСД II, № 4; 1500 

АСД II, № 3); сватои 4 (1462 ВВ II, 289, 293; 1475 ВВ II, 

329, 336); свато-Ь, свато* 4 (1414 Р 85; 1434 Р 130); с<ва>- 

тьіа, святьія 3 (1398 ДГПМ; 1401 АкВАД III, 1; 1487 
АЗ І, 239); святьіе 1 (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2); свєтьіа І 

(І488 АЗ І, 241); див. одн. ж. сватои, сватои, святои 34 
(1434 Р 130; 1435 або 1436 Созі. І, 494; 1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8; 1462 ВВ II, 284; 1467 ВВ II, 297; 1468 ВВ II, ЗОЇ; 
1485 ВВ П, 371; 1488 ВВ І, 342, 343; 1490 ВВ І, 420 ї т. ін.); 

стои, сто(ї) 31 (1386 Р 33; 1403 ДГАА; 1435 Созі. II, 682; 
1448 Созі. II, 733; 1453 ПГОВ; 1455 Созі. її, 774; 1458 

513; 1465 ВІЯ^А* 518; 1490 ВС 147 і т. ін.); сгьи, 
стьи 11 (1403 ДГАА; 1424 ДГВВ; 1453 Созі. II, 461; 1455 
Созі. II, 531, 544; 1456—1481 Р 164; 1458 МІН. Вос. 122, 
123; 1459 ВІЯ«А* 514; Р 174); сватНи 5 (1439 Созі. II, 59; 
1458 ВВ І, 8; 1488 ВВ І, 342; 1491 ВВ І, 463); святои З 

(1435 або 1436 Созі. І, 494; 1466 ВВ І, 96); свтои, свтои 2 
(1435 Р 133; 1481 ГПМ); с(с)тЬ І (1429 Р 113); сватєи 1 
(1491 ВВ І, 464); ! св(с)тои 1 (1435 Р 133); знах. одн. ж. 

стую, стоую 2 (1457 Созі. II, 811; 1479 ВС 140); свАТоую 
2 (1481 ВВ І, 255; 1488 ВВ І, 355); ор. одн. ж. свитою 
(1475 ВВ І, 206); місц. одн. ж. оу сватои 2 (1488 ВВ І, 
342, 356); ро 5ШЄІоуе 1 (1395 СЬ 166); во стоє обїтЬ(л) 1 
(1458 МІН. Вос. 121); кл. ф. ж. свАтаа 4 (1488 ВВ І, 342, 

347; 1490 ВВ І, 419; 1491 ВВ І, 451); стаа 1 (1490 ДГСХМ); 

рад. мн. свтьі(х), свтьі(х), стьі(х),стьі(х),стьіхь,стьіхь,стхь, 

с(с)тхь 71 (1394 Р 54; 1400 Созі. І, 37; 1403 ДГАА; 1411 Р 
80; 1422 ВІЯ їі£. 35; 1435 ВІЯ«Ау> 465; 1446 Р 154; 1455 
Созі. II, 564; 1481 ГПМ; 1500 Созі. 3. 231 і т. ін.); святьіхь» 
святьі(х), сватьі(х), сватьіх 42 (1398 ДГПМ; 1429 Созі. 
І, 249; 1439 Созі. II, 59; 1457 ВВ І, 5; 1465 АкВАД III, 4; 
1479 ВВ І, 222; 1481 ГПМ; 1490 ВВ І, 421; 1497 ВВ II, 
100; 1499 ВВ II, 155 і т. ін.); святих, сватихь 9 (1444 
Созі. II, 208; 1488 ВВ І, 349; 1489 ВВ І, 378; 1490 ВВ І, 
421; 1492 ВВ 1,511); свЬтьіхь, свЬтьіх 3 (1403 7?5 338; 1492 

ВБ І, 511); сти(х), сти(х) 2 (1486 ВС 144; 1488 ДГСВМЩ); 

свьтихь І (1403 #5 338); дав. мн. сватьімь, сватимь 2 

(1434 Р 130; 1468 ВВ II, ЗОЇ); свтимь 1 (1435 Р 133); зам• 

род. мн. о(т) вьгЬхь стьї(м) І (1429 ВІЯ^Аь 455); знах. мн. 

стьіи 1 (1435 Созі. II, 679); сватьіи І (1491 ВВ І, 473); с~ти 

1 (1435 Созі. II, 682); ор. мн. стьіми (1401 ЗКЄ; 1446 Р 154); 

кл. ф. мн. стьіи (1436 Созі. II, 698; 1492 ЗОЄ). 
Пор. *ПР'йСВАТЬІИ. 

СВАЩЄННОМОНАХ ч. (2) (монах у сані священика) 
ієромонах: А се азь... игоумєнь... и свАщєнномонах Ана- 

стасїє и сь вьсЬм братство(м) яже о христЬ... сьтворихом 
о том що мьі слюбихом твоєи МИЛОСТИ... ПОКОЛ'Ь боудєт 
свАтоє м'Ьсто сїє, да от нас боудєт(ь) тое произволєнїє, 
за ваше здравїє и за доушА вашА (Молдовиця, 1462 ВО І, 
70); См'Ьрєніи архимандрит игоумєнь... н свАщєнномонах 
Іоасафь и сь вьсЬмн бра<т)ство яже о христЬ... сьтвори- 
хом и о том мьі (слюбихом) твоєи милости... поколи боу¬ 
дєт свАтоє м'Ьсто сїє, да боудєт от нас тоє произволєнїє, 
за ваш А здравїємь (Путна, 1476 ВВ І, 211—212). 
ФОРМИ: наз. одн. свАщєнномонах (1462 ВВ І, 70; 1476 

ВВ І, 211). 
Див. ще ІЄРОМОНАХ. 
*СВАЩ€ННОМУЧЕНИКЬ ч. (1) (цсл. свАщєномачє- 

никь, гр. ауюріртор) святий мученик: Вь л^т) 5ЦНД 

м(с)ца іюнА вь зі на памА(т) сщєнном(ч)нка тихона (Київ, 
1446 Р 155). 

ФОРМИ: род. одн. сщєнном(ч)нка (1446 Р 155). 
*СГОДИТИ СА див. *ЗГ0ДИТИ СА. 
СДЄРЖАТИ див. ЗДЄРЖАТИ. 
! СДРОУ < ГОСПОДАРОУ> див. ГОСПОДАРЬ. 
С€ наст. (95) (підсилювальна) (також у сполуч. а се 

вживається переважно у стандартизованих формулах 
грамот) це, оце: А сє А король казимирь краковьскии и 
куАвскии... даль єсмь слуз'Ь своєму иванови дворищз 
заньво (так.— Прим, вид.) матЬичича (Казимир, п. 1349 Р 
3); Се азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)скн(м) 
(!)... даємо відомо симь наши(м) листомь... ажє балица 

воєвода и драгь мєщєрь сьзидашє црковь вь имє стго 

архаггла михаила (Сігет, 1404 ГАЇ); Сє я кщА)зь Юри 
Василєвич Острозского продал єсми дЬлницоу свою иван- 
скую (Берестя, 1448 АЗ І, 44); А сє я кназь (!) Олєксандро 
Сонкгоушковичь, а кнАзь Михайло Сонкгоушковичь по- 
дилилис (!) єсмо отчизною нашою (Хвалимичі, 1475 АЗ 
III, 14); А сє я Нєкраш Колчєевич из братьєю своєю... 
сьзнаваєм сим ща>шим листом... иж єсмо отчизну и дє- 
дизну свою продали (Кременець, 1497 АЗ І, 112). 
Див. ще СЄТ. 
СЄБЄ займ. (390) І. (зворотний, відносить те, про що 

йдеться до підмета) а) (у свою користь) собі (15): а Іако 
сіаіето і сіаіезгто іети... пазги бібіпи... ге \узгіт рга- 
\лгет... у г иоспоиі, згоЬі пісгоЬо пі \¥Іутиіис2Ї (Краків, 
1407 АрхЮЗР 8/1, 4); Мьі па(н) ива(н) срЬ(м)скьш... вьі- 
знава(м)... ижє... пани махна узвертовская... о(т)ступила- 
узвартова пань яхнь кьшскои... ништо собь нє оставлмю- 

чи (Львів, 1414 Р 85); мьі кнзь швитрикга(л) олькгирдо- 
вичь... дали єсмо ємоу село липоую... а дроугое село на 
погорьи... со всЬми правьі со вс'Ьми пожитки нічого собЬ 
нє внмєнАючн (Луцьк, 1451 Р 158—159); Сє я Янь, иначе 
Кор'Ьива Ядукговичь... тьіе земли продаль есми со всЬми 
ужитки... ни одного права соб'Ь... у тьіхь земляхь не за- 
ховьівая (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); И мн, промежи 
нихь всихь тнхь речей внслухавшн и сь панн радою нашею 
то помьіслившн, ижь то ест(ь) речь неслушная, не видевшн 
записовь, всказнвати третюю часть СовЬ або в'Ьно Борисо- 
вой жонЬ на его поведанье, которни жь самь записи по- 
ламаль... а по ламан(ь)и записовь самь же споведаль — 
бо хто хотель би кому лихо вчинити собЬ горшей вдЬла- 
еть (Вільна, 1495 РИБ 620); 

к с о б'Ь (І), на себе (20) (у свою користь) собі: 

мьі кнзь швитрикгаиль... чини(м) знакомито... ижє... да- 
ємь и дали єсмо... пану андрЬю... село ми хлинь... со всимь 
с тьімь... со всими оуходьі и приходи ничого на себе не 
вьімєнивая (Київ, 1433 Р 118); а коли будєт сила моА, я 
дАдинои своєи... дв’Ьстє коп за тьш им'ЬнА отложоу и им'ЬнА 
свои к собЬ озму (Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 121); я, Янь 
Никлевичь Подгаецький... продал есми своє имЬнье... со* 
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всим с тьім и по тому, какь к тому имінью слушаегь... ни¬ 
цого на себе не вьіменяя (Володимир, 1498 ЛрхЮЗР 8/IV, 
141); 
б) (у свою державу, землю, у свій дім) до себе (2): А иваиг- 

ко, снь петра воєводи... знаємо чиню... ажє... кроль 
пол(с)ки и вєлєбньїи кнА(з), витовгь литов<с)ки, смилова- 
ли(с) надо мною, принАли суть мене собі слугою (Берестя, 
1400 Сові* II, 619); Коли хто оучинитсА опікалнїко(м) 
о нєко(т)рои дівцє а возмєть єє собЬ во опіканїє ись єє 
очиною... а она боудіть го(д) замоужь а о(н) єє нє хочєть 
вьідать длА того што бьі єє имєнїє пожївать ми сказоуємь 
и(ж) такая дівка бізь волї опікалінїка своєго имєєть 
собі моужа оузА(т) (XV ст. СЯ 41 зв.); в себе (сєбі) 
(5) у своєму володінні, у своїй державі: а што па(н) петрь 
янови(ч), наложи(т) на тоє имє(н)є на чємєри(н) или што 
прибави(т) дрьжачи є(г) в сєбі. тогдьї А або по мні боудоу- 
чии, вси тьш накладні па(н)у пєтроу, поплати(т) (Луцьк, 
1467 СП № ІЗ); а што игумє(н)... лаврє(н)тєй алюбо по 
нє(м) боудоучии, наложА(т) на тоє имє(н)є на дА(д)ковичи, 
или што прибавА(т) дрьжачн его в сєбі, тогдьї А имаю... 
вси тьі(и) накладьі и(х)... поплатити (Луцьк, 1490 Пам.)\ 
до себе (І), з а с є б є (5), з а собою (3), к с о - 
б і (6) (до своєї держави, володінь, дому) до себе: а кого ко¬ 
ли исьпрАчють людии к собі оу томь місті оу млина тиі 
люди даль єсмь со всімь правомь (Смотрич, 1375 Р 20); 
Борись мовиль передь нами на князя Костентина, ижбьі 
онь боярь нашихь... земли моцно за себе забраль, а сь 
того намь жадное служби ніть (Вільна, 1495 ЛЛМ 83); 
г(с)дрь нашь вєлє(л) тобє... повєдити и(ж) послаль свои(х) 
цословь... до цар а турє(ц)кого... и єстли похочєтє... ми(р) 
и запись к нам вдєлати намь г(с)дрь нашь вєлє(л) до себе 
о томь вєдати дати (б. м. н., 1496 ПДВКА 61); Биль намь 
чоломь игумень Пречистей Богоматери зь Пустинки, 
абьіхмо ми призволили имь людей за себе призвати и иа- 
яові за собою посадити на церковной земли (Мстиславль, 
1500 АСД II, № 3); о т себе (сєбі) (3) (з/ своєї дер¬ 
жави, від своїх володінь) від себе: пань вольчко пана ходь- 
ковь сьіновєць лоєвича... и сь... дітьми... поедналисА... о 
ділницю о(т)ділили вольчка о(т) себе (Вишня, 1393 Р 
52); Сказоуємь и оуставлАємь колї хто имєє(т) лі(с) алюбо 

„доубровоу далеко о(т) сєбі а хочє(т) лї свои свиньи гнати 
оу то(т) ЛІ(с) чєрє(с) чюжоє имєнїє тогдьї нє можє(т) то(г) 
оучини(т) одно поутємь правимь што идєть о(т) того лісоу 
(XV ст. ВС 38); ачь пакь хотА и ти(х) пословь о(т) себе 
о(т)поустиль будєть и о(н) ихь наза(д) к собє вє(р)нути 
(б. м. н., і496 ПДВКА 61); о у с є б є (3) у своєму домі: 
имаєть стати нашь... приатєль... и имаєгь стати противь 
каждого нашєго нєприатєлА и нє имаєт оу себе кормити 
ани ховати оу своихь мистихь... ани оу сєлихь оу своихь... 
ни одного нашєго нєприатєлА (Сучава, 1449 Созі. II, 746); 

в) (для своєї потреби) собі (6): мьі стєфань воєво(д)... 
дали єсми ємоу тоє місто да оучини(т) собі кєлию (Доль- 
ний Торг, 1443 Сові. II, 185); оуставлАємь штобьі... каж- 
(д)ьін горо(д) собє имєєть своєго соудью имєть (XV ст. ВС 
13); и сова рє(к), я о вашо еднаньє мало звідо(м), ни(ж)ли 
положи тьі мні записи пєрєдь г(с)дрє(м), што жона твоА 
міла на вєно собє, а в то(м)же запису мні бьіла трєтАА 
часть записана (Вільна, 1495 ВМБС); 

г) (у сполуч. з дієсловом вказує на взаємність дії) собі 
(4):Бра(т)я ро(дна)я частокро(т) клопотАтсА о имєнїи... боу- 
доучи во одно(м) домоу каждии свою дільнїцю пожїваєть 
ми оуставлАємь коли (ж) оу томь розділі... с оупокоємь 
живоуть а на жа(д)ньіи соу(д) себе не позивають тогдьї дай 
на віки вічний... соуда межю собою нє мають (XVст. 
ВС 32 зв.); а мовили перед нами и рукоу дали собі с того 
нє виступити, тверьдо держати (Острог, 1463 45 І, 56); 
межи (мєж, промєж, промежи, м є ж ю) 

-собою (33), промєжи себе (3) (виражає взаєм¬ 
ність дії) між собою, один з одним, один одному: ]*езШ- 

Ьу... шегі зоЬо)и пегЬоби, аЬо з\уаг росгаїі, 5исГ)а шезіа 
пазгеЬо габпоЬо регезигіа па пісЬ пе гпаіеК Ьгаіі (Луцьк, 
1388 %РБ 104); а за болшєє потвєржєнїє присагали єсмо 
межи собою и клАли сА єсмо на чьстньш крєсть... и запи¬ 
сали сА єсмо межи собою по(д) нашими пєча(т)ми (Бирлад, 
1435 Сові. II, 679); мьі пє(т)ро воєво(да)... с пани радою 
нашєю... радили єсмьі... мє(ж) собою о оутиснєнїє и поги- 
бєли земли нашєи (Васлуй, 1456 ЗСФ); у Ьгапусіи у теги 
вашу іезшо ргошегу зеЬе роїохуіу (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
д) (робить наголос на особі виконавця дії) він сам (1): 

а колї оу нємєцькомь праві кмєть осАді(т) тогди нє мо- 
жєть о(т)итї о(т) пана одно діди(ч)ство прода(в)ши а оу 
місто сєбі кмєтА такь багато(г) ка(к) сєбі о(т)са(ди)ть... 
и осєє(т) озимоую... тогди можєть поити гді хочєть (XV ст. 
ВС 39); 

е) (у знач, зворотної частки) ся (2): Котории себе мє- 
нїть нє по правді сказа алю(б) соужє(н) (XV ст. ВС 7). 

2. (у підсилювальному знач.) собі (217): а ту нє надобі 
ни дному чаиковьцю собі і зачинти (так.— Прим, вид.) 
(Казимир, п. 1349 Р 3); Тег, іезШЬу... Ьбе зоЬе \ууЬга1і, 
и згкоіе аЬо Ьгїе коїчге, Іат та]иі' зигопу Ьуіі (Луцьк, 
1388 ІРЬ 106); а львовчАнє што ймуть принести сами изь 
угорь сєрєбро жьжєноє, оть того сєрєбра што бьіхомь 
ми купили собі колко будєть намь надобно (Сучава, 1408 

Сові. II, 632); Мьі великий кнзь витовгь дали єсмо єську 
нєшєвичю дворище Арополково пустоє осаживати ему 
собі и роспахивати собі (Острог, 1427 Р 109); ачь не дасть 
имь Богь детокь, ино доложивши се у осподаря короля его 
милости, волньїи собє продати... и на церковь дати (Воло¬ 
димир, 1471 АрхЮЗР 8/ІП, 627); а возмєть лї два вола 
алюбо два конА тогди имієть одно(г) собі дрьжатї а дроу- 
го(г) поустїть маєть на пороукоу (XV ст. ВС 37); кого богь 
изберєть господарем бити нашєи зємли... тот... бьі им 
оутврьдил (и) оукріпил, заноуже єсмьі им дали и потврь- 
дили за их правоую слоужбоу, и за що они коупилн соби 
за свои правїи пинАзи (Ясси, 1500 ВЬ II, 176). 

3. (у прийменникових конструкціях): в собє (собі) 
(9) (у сполуч. з дієсловом имати) містити в собі, включати 
в себе: Паки же... даємо надто подь Острогомь тому гос- 
подину... село наше Бусчу... какь се вь собє широко и 
долго маеть... зь гаями, ловами и зо всякими пожитками 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 2—3); Єфремь, владика Луц- 
кий и Острозский... покладаль передь нами листь... кото- 
рьій так се вь собє маеть (Городно, 1498 АрхЮЗР І/V1, 1); 
в ь с е б е (2) а) у своєму розпорядженні (1): и они рекли: 
так правда єсть," записнвали сА отцьі наши по нєволи, а 
пінАзєй жадних за тоє нє брали, ани пєчати нашєй в того 
листу ніт, ани клєйна жадного мьі в себе нє маєм (Луцьк, 
1491 А8 І, 94); б) відповідає сучасній конструкції без зво¬ 
ротного займенника (1): а тоть дей Крупша синовь вь себе 
не міль, тол(ь)ко одно дві дочці... и тоє своеи земли дві 
части имь биль вделиль (Вільна, 1495 РИБ 602); до 
с є б є (2) а) стосовно своєї особи (1): я єщє будучи в доб¬ 
ром здоровю, погадавши собє и видєчи сєстрєнца своєго 
н пилност до сєбє, дала єсми єму по своєм животе имєне 
оу вотчизну на имА Любчо вєчно и нєпоручно (Ровно, 
1488 .45 1, 241—242); б) (у сполуч. з дієсловом имати) вклю¬ 
чати в себе (1): Мьі кнзь Сємень Алєкса(н)дрови(ч)... 
о(з)на(и)моуємо... Иж... си(м) Листо(м) моимь Надаю... 
Городища Селища И оурочища... и(з) ихь Прилє(г)лостА- 
ми Ко(ж)дое до сєбє Широко(ст) Маючиє (Прилуки, 1459 
Р 171); з а сєбє (с є б і) (2) за свою особу: Николаи 
позичиль матееви десА(т) гривє(н) а да(л) за сєбі пороукоу 
лаврина (XV ст. ВС 31); и нє мєль вашои милости посоль 
чим заплатити... але поручиль за сєбє нашого боярина 
фєдора (б. м. н., 1499 ВО II, 450); на с є б є (с єбі, 
сА) (6) а) на собі особисто (3): кнАз великій... имаєть намь 
помагати... нижли єго бжє нє дай, боудєт имАти... от бга 
нємоць на сєбє, а оу томь нє моч меть (зіс.— Прим, вид.) 
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намь помоч дати (Ясси, 1445 Сові. II, 726); А кто схочєт 
єго... оувєсти опАт оу холопство... тот имаєтнасА видіти 
вєликоую казнь... господства ми (Сучава, 1470 ВО І, 141); 
б) сам особисто (2): прото(ж) коли (ж) бЖдє(т) братія або 
сєстрьі во очинє разделєньї алюбо розно разлоучєни и при- 
годитсА(ж) нєкоторомл ис тоє братїи оу жалобі дЬди(ч)ні 
возмє(т) на сєбі соужєнїє конечне потомь прїидє(т) бра(т) 
єго а хоче(т) тоую обновити мьі кладємь ємоу мо(л)чанїє 
(XV ст. ВС 22 зв.); в) до себе, до своєї особи (1): ино я, 
видячи ласку и призреніе князя е. м. на себе даль есми 
зь с. м(!) зь моее воли, третюю часть того именія отчизни 
моее Кольнятичь (Луцьк, 1449 АЛМ 8);надь собою 
(3) а) (у заперечній конструкції з дієсловом имати) (що) 
не бути зобов’язаним до чого (2): ако(ж) кто коли имє(т) 

познати оу ни(х) кони или вольї... и довєдє(т) на(ш) члкь на 
брашовіни... а они... не мочи иму(т) поставити соднша за 
то(т) конь алибо за то(т) во(л), а брашовіни да стратіть 
того коні али во(л) будє(т), а болшє ничого глобоу да не 
имаю(т) на(д) собою, ни оди(н) грошь (Васлуй, 1449 Сові. 
II, 743); а тако(ж) кто коли ими(т) познати оу ни(х) кони 

или воль... и довєде(т) на(ш) члкь на брашовінина... а они 
брашовіни нє мочи иму(т) постави(т) совдьіша за то(т) 
ко(н) или за во(л), а брашовіни да стратіть то(г) коні или 
вола, а булше ничє(г) глобу иє имаю(т) на(д) собою ни гро¬ 
ша (Васлуй, 1452 Сові. II, 759—760); б) на собі особисто 
(І): а кто сі покуси(т), чєрє(с) сє(с) лист(ь н)а(ш), да 
имє(т) сА умішати, бу(д) оу чє(м)... то(т) є(ст) противни(к) 
на(ш) и нашєму листоу н узри(т) на(д) собою нашу казнь 
(Сучава, 1463 Сові. 3. 45); передь собою (передь 
себе) (2) у своїй присутності: І іеі, зиб’іа... коіога^а 
кіа сІіеіеС ... ргіЬосІа, к зисіи пе шаіеі’ регеб зеЬе ргшо- 
<1ііі: оІігЬу сгегег зкагЬи ЬуіЬу па\уес!еп (Луцьк, 1388 ІРЬ 
106); И пани вошла вь кліть со мною посполу и веліла мні 
передь собою полотна поділити на польї, и я подалиль 
(Вільна, 1498 АЛМ 163); по с о б і ( с о б е) (2) після 
своєї смерті: Азь нелюбую... ижь нє оставлю на тьіхь 
городіхь... никоторого СТарЬшЄГО по собі толико того ко- 
торни жь бьі присАгль вірє(н) бьіти королеви (Кременець, 
1434 Р 131); а какь зь нихь одинь зомреть а не зоставить 
по собе сьіновь и щадковь музекого полу то его половина 
того села Осекрова на того маеть спасти которий ся оста- 
неть и на его ечадки музекого полу (Троки, 1498 ГВКОО); 
прї с єб’Ь ( с о б и) (2) з собою, в наявності: слободно 
и доброволно и без никоторои забави ємоу к нам прити... 
сь всім своим имєниєм що коли имєт имити при соби (Ба¬ 
ків, 1457 ВИ II, 257); а они да имають имь вьзіти сіє что 
они боудоут мма (1) прї сєбі (Корочин Камінь, 1458 МіН. 
Оос. 122); п р А з с А (1) через себе: а николи нє имаєм 
бьіти в ради, алибо оу вимові, прАз сА алибо прАз кого 
ииого (Сучава, 1462 ВО II, 284); себе ( с є б і) (2) (у 
сполуч. з прийм. місто, оумісто) замість себе: 

тогдьг па(н) птрашь пиликовичь нє могль бити к тому ро- 
зьизду але політиль своА села тисмАнчаньї и тото(т)ь 
розьиздь прАтєлю (так.— Прим, вид.) своєму пану 
Аньчієви зубрєви себе місто моцно о добьітьє и о страчіньє 
(Галич, 1404 Р 68); а колї оу нємєцькомь праві кмєть 
осАді(т) тогдн нє можєть о(т)итї о(т) пана одно діди(ч)- 
стбо прода(в)ши а оумісто сєбі кмєтА такь багато(г) 
ка(к)гсєбі о(т)са(ди)ть (XV ст. ВС 39); ч є р є с ь сА (1) 
через себе: а николи нєхочєми бьіти оу ради смо(л)вьі сні- 
тїю, чєрє(с) сА (Львів, 1436 Со5^. II, 698); 

сіеггаіу росі з о Ь о ] и (1) див. ДЄРЖАТИ; 
мати за собою (І) див. ИМАТИ2; имати над 
собою (І), над собою имати (2) див. ИМАТИ2; 
прьі собє мати (І) див. ИМАТИ2; имати со¬ 
бе свою волю (І) див. ИМАТИ2; листь на 
себе давати (І), листь на себе дати 
(1) див. ЛИСТЬ; собі назад дорогу чинити 

(І) див. НАЗАД; познати по собн (1) див. ПОЗ¬ 
НАТИ; па зеЬе роїоїуіу (1) див. ПОЛОЖИТИ; 
пустити мимо с А (1) див. ПОУСТИТИ; сам 
п р є з с і (2) див. САМТ>; самь(самимь)на сє- 
б є (4) див. САМТ>; с а м ь (с а м и ) в ь собі (вь 
сєбі) (6), в собі... самь (1) див. САМТ>. 
ФОРМИ: род. себе, $еЬе 14 (1393 Р 52; 1404 Р 68; 1449 

Сові. II, 746; 1459 Р 171; 1467 СП № 13; 1484 ЯМ; 1488 
АЗ І, 242; 1499 ВО II, 421; 1500 ДПЖН і т. ін.); сєбі 4 
(1467 СП № 13; XV ст. ВС 38, 39; 1490 Пам.); ! сєби 1 
(1400 Сові. І. 37); ! сєбь І (1400 Сові. І, 36); дав. собі 99 
(п. 1349 Р 3; 1375 Р 20; 1400 Сові. II, 619; 1414 Р 85; 1433 
Р 119; 1448 Сові. II, 734; 1456 ЗСФ; 1463 АЗ І, 56; 1492 
АЛМ ЗО; 1498 АЛМ 163 і т. ін.); вхоЬ'и соби 94 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4; 1420 Сові. І, 135; 1429 Сові. І, 258; 1443 
Сові. II, 120; 1462 ВИ II, 289; 1470 ВО І, 153; 1482 ВО І, 
262; 1489 Сові. 3. 134; 1494 ВО II, 35; 1500 ВО II, 176 і 
т. ін.); собє, собе, соб<є), $оЬе 38 (1388 ІРБ 106; 1409 
Со5*. І, 69; 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141; 1446 АЗ І, 43; 1463 
АЗ І, 55; 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627; 1481 ВО II, 365; 1489 
РИБ 437; XV ст. ВС ІЗ зв.; 1498 АЛМ 163 і т. ін.); сєбі 
9 (1401 АкВАК III, 2; 1402 Сові. II, 623; 1424 Сові. II, 
956; 1429 Сові. І, 269; 1431 Сові. І, 317; 1438 ОВАс 27; 
1439 Сові. II, 52; 1449 Сові. II, 385; XV ст. ВС 39; 1495 
ВО II, 63); соби, (со)би 4 (1460 ВО II, 276; 1495 ВО II, 
58; 1496 ВО II, 93; 1499 ВО II, 136); себе 3 (1458 МіН. Оос. 
121; XV ст. ВС 7, 22 зв.); со6а 1 (1445 Сові. II, 211); си 1 
(1438 ОВАс 27); знах. себе, себе, &еЬе 38 (1388 2,РЬ 106; 
1400 Сові. II, 619; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1451 Р 156; 
1461 АЗ І, 54; 1473 АрхЮЗР 8/\У/г 102; 1490 ЗХП 134; 1495 
АЛМ 83; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141; 1500 АСД II, № З і т. ін.); 
сєбі 7 (1445 АкЮЗР І, 17; 1446 АкЮЗР І, 18; 1467 СП 
№ ІЗ; XV ст. ВС 22 зв., 27 зв., 31, 39); са 4 (1436 Сові. II, 
698; 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.; 1462 ВО II, 284; 
1470 ВО І, 141); сі 2 (1499 ВО її, 421); ор. собою, зоЬощ, 
здЬоуи (1388 1РІ 104; 1435 Сові. II, 679; 1445 Сові. II, 218; 
1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760; 1463 АЗ І, 55; 1475 
АЗ І, 70; 1484 ЯМ; 1500 АСД II, № 3 і т. іи.); місц. вь 
(при, по) собє, собе 10 (1322 АрхЮЗР ЇЛИ, 3; 1449 АЛМ 
8; 1459 Р 171; 1475 АЗ І, 72; 1492 АЗ III, 23; 1496 ОПВВД; 
1498 АрхЮЗР і/VI, і; ГВКОО); вь (по, о) собі 9 (1434 
Р 128, 131; 1445 АкЮЗР І, 17; Сові. II, 726; 1447—1492 
ЛКБВ; 1483 ВОРСР 178; 1491 АЗ І, 97); в (прї, на) сєбі З 
(1453 Сові. її, 492; 1458 МіН. Оос. 122; 1481 ГПМ); по (при) 
соби 2 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27; 1457 ВО II, 257); на себе 
І (1445 Сові. II, 726). 
Див. ще СЄТ. 
СЄБИЩЇАНЬ ч. (1) (особова назва, стп., стч. БеЬакІіап, 

лат. ЗеЬазііапиз) Севастян, Севастіан: Ми Стефань воєво¬ 
да... чинимь знаменито... ожє... наши оубози люди от Хор- 
ловскаго трьгоу на имі Карлакь Ласловь и Тоть Ищфань 
и Сташко и Сєбищїань... продали намь свою правоую и пи- 
томоую о(т)ниноу (Сучава, 1470 ВО І, 149—150). 
ФОРМИ: наз. одн. Сєбищїань (1470 В О І, 150). 
Див. ще САВАСТЬЯНЬ. 
СЄВЄРИН прикм. (2): мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... ожє тот истинїи слоуга наш Драгоше, зіт сєвє- 
рин, слоужил нам право и вірно (Сучава, 1484 ВО І, 278). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сєверин (1484 ВО І, 278); дав, одн. 

ж. сєвєрини (1484 ВО І, 278). 
*СЕВЕРСКИИ див. ЄЬВЄРЬСКИИ. 
СЄВКОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів- 

стві): мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... аже... дали 

єсми нашємоу манастири стомоу вьзнє(с)нїк> о(т) нємца 
єдно село... на имА сєвковци (Сучава, 1438 ОІДіА'ь 472). 
ФОРМИ: наз. сєвковци (1438 £>/р«А» 472). 
*С€ДАТИ дієсл. недок. (1) (на суді) засідати, сидіти: 

Головний панові зємль наши(х) на вєлїки(х) соимє(х) 
сєдаю(т) о(т) на(с) на соудЬ(х) прє(д) которимижь то пани 
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жалобьі велїкьш дЬди(ч)ньі бьівали жаловани (XV ст. СЯ 
42 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. сєдаю(т) (XV ст. СЯ 42 зв.). 
Див. ще *ИСЬСАСТИ, СЄДИТИ 1, СЄСТИ. 
СЄДЄМДЄСВТЬ числ. (5) {цса. сєдмьдєсАгь) сімдесят: 

<Ма)рєна, дочка Улина... продала... єдно сєлишчє, иа 
и<мі Кома)ново сєлишчє... за сєдм дєсАт злат тоурєцьскнх, 
слоузі нашємоу Сими ТоурлоуАноулоу (Баків, 1462 ВО 1,55); 
и далї и потвердили єсми ємоу оу иашєи зємли оу молдав- 
скои єго праваа отнина... Чєрньтєщи на КородЬ, що коу- 
пил оу Стана Пьткьоа за сєдєм дєсАт златьіх (Сучава, 
1468 ВО І, 130); Мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... 
оже... Богдан столник... продал... єдно село... самомоу гос- 
подствоу ми за осим сот и сєдим дєсіт и дві злата татар- 
ски (Сучава, 1479 ВИ І, 221). 
ФОРМИ: наз. сєдєм десять (XV ст. НРРГ); знах. сєдєм 

дєслуг 1 (1468 ВГ> І, 130); сєдєм дєсіт 1 (1468 ВИ І, 130); 
сєдим дєсьт 1 (1479 ВО І, 221); сєдм дєслт 1 (1462 ВО І, 
55). 
Див. ще СЄМДЕСАТ. 
*СЄДЄМДЄСАТ див. СЄДЄМДЄСВТЬ. 
*СЄДЄМЬ див. *СЄДМЬ. 
І СЄДЄНЇЯ (СВЄДЄНІЯ) (1): мьі нє хотимь того имєть 

прїказоуємь мьі тьімь то слоужєбнїко(м) по(д) ВИНОЮ СЄ¬ 

ДЄНЇЯ (!) оурАдоу и(х) и о браніа имєнія и(х) бєзь прїка- 
занїя ихь соуда нєпозьівали нїко(г) (XV ст, ВС 15). 
Див. *СВЄДЄНЇЄ. 
СЄДЄТИ див. СЄДИТИ. 
*СЄДИ-АХМАТОВТ> прикм. (1): и пак тотн истиньї Сєди- 

Ахматови сьіновє, што соут нинічє по божїи милості оу 
наших роуках... а мьі имаємо их твердо и остаточно дер¬ 
жати, оу твєрдои и оу вірнои роуці (Сучава, 1462 ВО II, 
292). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Сєди-Ахматови (1462 ВО II. 292). 
Пор. *СЄДИХМАТТ>. 
*СЄДИМ ДЄСВТ див. СЄДЄМДЄСВТЬ. 
*С€ДИМТ> див. *СЄДМЬ. 
СЄДИТИ, СЄДЄТИ дієсл. недок. (40) 1. (на суді) засіда¬ 

ти, сидіти (7): мн па(н) ива(н) па(н) срімскьш... свідчю то 
своимь листо(м) ижє пришєдь прєд на(с) и прєд тн добре 
што с нами у тоть ча(с) сідЬли хміль крщєнє имА прибєкь 
добьіва(л) на воитку сулимовскємь половиньї сулимова 
(Львів, 1412 Р 81); коли(ж) хто соу(д)и пєрєсоу(до)мь на¬ 
гани^) што би нє исправєдлївє соуди(л) тогдн соу(д)я 
имєєть досві(т)чить хто с нимь на соуді сєдє(л) и(ж) спра¬ 
ведливі соудиль (XV ст. ВС 34); Мьі ива(н) па(н) срімс- 
кии... вьізнавамьі тьім то листо(м)... ижє кролєвскимь при- 
казаниємь сідЬли єсм(н) на судЬ с тими панн што суть 
даліи подписани (Львів, 1421 Р 93). 

2. (над чим, на чім, в чім, без додатка) проживати, сиді¬ 
ти (27): я Любарть Кгедеминовичь,.. даль село своє Ро- 
жнсче святому Иоанну Богослову.,, соборной церкви у 
Луцку, зь людми данннми... (што) надь Стьіромь седять 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/VI. 1—2); тімь мн... дали єсми 
ємоу... село гдє пєтришорь сиди(л), оу конєць должкоу, 
єщє село... гдє драгомирь сиди(т) (Сучава, 1437 Созі. І, 
541); и старци... сознали перед нами, аж з давньїх давєн... 
СтуплАнє сами тут двори своими сєдєли (Ступно, 1444 А5 
І, 42); Селище вчєрашнєє а на томь сєлищи отамо(н) сє- 
дить (б, м. н., бл. 147117КЗ 91); Биль намь чоломь... князь 
Олехно Василевичь Глазнна и просиль вь нась... села, на 
имя Давндкова Сковородина и братаничовь его... што вь 
тнхь сел(ь)цахь седять (Вільна, 1499 РИБ 776); 

0 сєдити на вдовим столцн (2), с е - 
дети на удовином столци(І) перебувати у 
вдовиному стані, залишатися вдовою щонайменше на про¬ 
тязі шести місяців після смерті чоловіка, щоб не втратити 
права на віно, яке записав їй чоловік: Я, Война, пана Не- 
миринь синь, на имя Яков... записую жоиі своей Мари 
СтволоБйЧй, село Жнтани... Будеть ли жона моя седети на 

своемь удовином столци, она тне именя (дер)жи до своего 
живота (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV* 27—28); Сє я кнАзь 
Семен Романович Кобринский... записоую жене своєи... 
дв'Ь тисАчи коп, на своих имінАхь... и жєна моА... мает 
седети на вдовим столци и з дЬтми моими... а єстли похочет 
за моуж поити... а нє вхочєт сєдити на вдовим столцн, 
тогдн... вено єє дв'Ь тисАчи коп и имінє мают держати дЬти 
мои (Кобринь, 1454 АЗ III, 9—10); сєдити иа в р о- 
ц є (1) давати грошовий оброк феодалові взамін натураль¬ 

них повинностей: а в томь жє селє члвкь сєдить на вроцє, 
по(л) копн в годь жє даєть (б. м, н., бл. 1471 ЛДЗ 90 зв.); 
во (на) воли сєдєти (2) див. ВОЛЯ 6. 
ФОРМИ: інф. сєдєти, седети 2 (XV ст, АрхЮЗР 8/IV, 

28; 1454 АЗ III, 10); сєдити 1 (1454 АЗ III, 10); теп. 2 ос. 
одн. сєдишь (1444 АЗ І, 41); 3 ос. одн. сиди(т) 6 (1437 Созі. 
І, 541); сєдить 3 (бл. 1471 ЛДЗ 90 зв., 91; 1493 АЛРГ 56); 
сє(д)ть 1 (XV ст. ВС 13); ! селить 1 (1429 Созі. І, 269); З 
ос. мн. сьдлть 3 (1386—1418 Р 35); седять 1 (1499 РИБ 776); 
седять 1 (1322 АрхЮЗР 1Л/І, 2); сидл(т) 1 (1437 Созі. 1,541); 
сидіть 1 (1470 ВО І, 140); перф. З ос. одн. ч. сиділь 3 (1454 
АЛМ 12; 1473 АрхЮЗР 8)14, 102; ЗНТШ V, 3); сиди(л) 
2 (1437 Созі. І, 541); сєдє(л) 1 (XV ст. ВС 34); сєділь 1 
(1454 АЛМ 12); ! сіда(л) 1 (1456 Со5*. II, 569); 1 ос. мн. 
сьділи єсм(ьі) (1421 Р 93); 3 ос. мн. сідили 2 (1386—1418 Р 
35; 1414 Р 85); сєдєли 2 (1444 АЗ І, 42; бл. 1471 ЛКЗ 90); 
сіділи 1 (1412 Р 81); сєділи 1 (1463 А5 І, 55); баж.-ум. 
сп. З ос. одн. ч. щобьі сидил (1470 ВО І, 140); дієприкм. 
теп. акт. дав, одн. ч. сід/пчомоу 1 (XV ст. ВС 8 зв.); ! см* 
дмчомоу 1 (XV ст. ВС 34). 
Див. ще *ИСЬСАСТИ, ОСЄСТИ І, СЄСТИ 1, *СЄДАТИ. 

*СЄДИХМАТЬ ч. (1) (особова назва, ар. Зеіісі Аішіасі): 
охмать царь одииь царь бнль, а нинє два цари єсмо з бра- 
томь моимь сєдихматомь (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: ор. одн. сєдихматомь (1484 ЯМ). 
*СЄДМ ДЄСАТ див. СЄДЄМДЄСВТЬ. 
*седмь чисА. (5) (цса. сєдмь) сім: и боуди ємоу клАт- 

ва... о(т) стн(х) оць ижє на сє(д)ми сьбор'Ь(х) бьівши(х) 
(Київ, 1446 Р 154); а хто учнє(т) устоупатисА и пакасти- 
ти(!).. да боуди на нємь о(т) иа(с) кля(т)ва... и маранабта... 

свтн(х) о(т)ць сєдми соборо(в) всєлє(н)ски(х) (б. м. н., 
1481 ГПМ). 
ФОРМИ: наз. зам. род. сєди(м) (1458 МіН. Оос. 121); 

род. сєдми (1481 ГПМ); знах. сєдємь, сєдє(м) (1449 Созі. II, 
378); місц. иа сє(д)ми (1446 Р 154). 
Див. ще СЕМЬ. 
! СЄ ДОБРЬІЙ (НЕДОБРЬІЙ) (1): Сє добрий (!) обьічай 

бн(л) о(т)кладанїю роко(в) вєлїкн(х) зємьскьі(х) алюбо 
по(д)ро(ч)ки(х) (!) малн(х) што(ж) на (!) зємлАнє мєжї со¬ 
бою имелї (XV ст. ВС 39 зв.). 
Див. НЕДОБРЬІЙ. 
*СЄДВТИ див. СЄДИТИ. 
*СЄЄТИ див. СЇАТИ. 
СЄИ див. СИІ. 
*СЄЇ див. СИІ. 
СЄКАРЬ, СЄКАРЬ, СЬКАРЬ ч. (60) (особова назва): 

А на то єст віра... боАр наших: в. п. Збиара, и в. п. Ніг... 
в. п. Грозі, в. п. Ськарь пьрькьлаба новоградскаго (Суча¬ 
ва, 1479 ВО І, 221—222); а на то єст... віра пана сєкарь 
новоградского (Сучава, 1492 Созі. 3. 162). 
ФОРМИ: наз. одн. Ськарь 2 (1491 ВО І, 453, 464); зам. 

род. віра Сєкарь, Сєкарь, (Сє)карь, Сє<карь) 55 (1487 Соз*. 
О. 7; 1488 ВО І, 356, 362; 1489 ВО І, 372; 1490 ВО І, 384, 
386; 1491 І, 459, 492; Со5*. 5. 153; 1492 Созі. 3. 162 і 
т. ін.); Ськарь 2 (1479 ВО І, 222; 1486 ВО І, 290); род. одн. 
Сєкара (1486 БС 144). 
СЄКИРИНСКЬІИ ч. (1) (особова назва): а при то(м) бн(л) 

оурожєнни пань григорь багавьскьіи а пань Акушь сє- 
кирикскьіи (Кам’янець, 1420 ПГАГ). 



•сєкриюль — 333 — сєлищє 

ФОРМИ: наз. одн. секиринскми (1420 ПГАГ). 
•СЄКРИЮЛЬ ч. (1) (назва озера у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі, Стефан воєвода... (знамєни)то чинимь... 
оже... дали и потвьрдили есми... нашему монастирю... 
на ПрутЬ... озерце Сєкриюль (Сучава, 1473 ШКН 164— 
165). 
ФОРМИ: знах. одн. Сєкриюль (1473 ШКН 165). 
*СЄКТЄБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
•СЄКТАБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
•СЄКШОАР'Ь ч. (1) (назва потоку в Молдавському кня¬ 

зівстві): хотар... на два до у би близчата и знамєнани... от 
това чєрєс сєкшоарь на єдин доубь знамєнан (Бирлад, 
1495 ВВ II, 63). 
ФОРМИ: знах. одн. сєкшоар'ь (1495 ВВ II, 63). 
СЄЛЄВЄСТРЇИ див. СЄЛИВЄСТРЇИ. 
СЄЛЄВЄСТРОУ ч., невідм. (1) (особова назва, цсл. Сє- 

ливєстрь, лат. Зііуєзієґ) Сильвестр: мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиньїмь... оже... оутвердими и оукрЬпимь наш 
монастир от Побрать... гдє єст єгоумєн молєбьник нашь 
кир поп Сєлєвєстроу (Сучава, 1466 БО І, 105). 
Див. ще *СИЛЕВЕСТРЬ. 
СЄЛЄВЄСТР'ЕНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): и дали єемьі ємоу оу нашєи зємли молдавскои 
осємь сель на имА... онєщи... и селєвєстрЬнїи (Сучава, 1436 
Сові. І, 488). 
ФОРМИ: наз. сєлєвєстрьиїи (1436 Сові. І, 488). 
*СЄЛИВЄСТРИ див. СЄЛИВЄСТРЇИ. 
СЄЛИВЄСТРЇИ, СЄЛЄВЄСТРЇИ мн. (5) (назва села у 

Молдавському князівстві): на то да єст тоє село Сєлєвє- 
стрїи, оба коути, Марини Лолки от нас оурик и сь вьсємь 
доходомь (Сучава, 1481 ВВ І, 249). 
ФОРМИ: наз. Селивєстрїи 2 (1481 В В І, 248, 249); Сєлєвє- 

стрїи 1 (1481 ВВ І, 249); знах. Селивєстрїи 1 (1481 ВИ І, 
249); Сєливєстри 1 (1481 ВИ І, 249). 

*СЕЛИВОН'Ь ч. (1) (особова назва, цсл. Силоуянь, гр. 
2йоіюсу6Я7 лат. Зііуапиз) Саливон: Пишеть король 
е. м... аби Петру гь не вступ алея вь тьіи люди, на имя вт> 
Езикеича... а вь Селивона (б. м, н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. одн. Селивоиа (1498 АЛМ 169). 
Див. ще СИЛЇОН, СИЛОУАНЬ. 
*СЄЛ ИДБА ж. (2) (цсл. еєлитва) житло, поселення: од¬ 

но ж позволяю зятю моєму и дочце моей на потребу имь 
самим на селидбу з ведомомь моим у дуброве моей Хрен- 
ницкой дерева утяти и трави укосити (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/1II, 3); а єстли би вже не мог того подворА 
оправити я, вже тогдн маю пЬнАзи кн(є)г(и)ни... отложи- 
ти шєст копь грошей широкоє личби так добрими грошми 
какжє єсми самь оу єє милости брал и накладь єє милости 
отложити, а што коли еєлидбу наложит на тоє подворє 
(Луцьк, 1494 Лі' І, 101). 
ФОРМИ: знах. одн. еєлидбу, селидбу (1472 АрхЮЗР 

8/111, 3; 1494 А8 І, 101). 
Див. ще *ОСЄЛЄНЄ. 
СЄЛИТ дІєсл. недок. (2) (що) селити, будувати: мьі єзьджи- 

вали тоут в ловьі, коли дворєц Бєрєзкий над рєкою Зєлвою 
на стадо своє пань Копач еєлит почал (Лукониця, 1478 
АЗ III, 17). 
ФОРМИ: інф. еєлит (1478 А5 III, 17). 
Див. ще *ОСЄЛИТИ, ПОСЕЛИТИ, *СЄЛИТИ СА. 
•СЄЛИТИ СА дієсл. недок. (1) (влаштовувати собі жит¬ 

ло) селитися, будуватися: а тих люди, варе кто имоут сА 
селити оу том село, а они да имают от нас великою таркан- 
ство и великою слобозию (Сучава, 1466 ВВ І, 95). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. имоут са селити (1466 Вй І, 95). 
Див. ще ПОСЕЛИТИ, СЄЛИТ. 
! СЄЛИТЬ <С€ДИТТ>) (1): а хотарь имь колко оузмо- 

гоуть оживати три села досить а за проуто(м) на дєрєни- 
ко(х) да єсть мЬсть (зіс.— Прим. вид.) гдє танко селить 
(зіс.—Прим, вид.) (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
Див. СЄДИТИ. 

СЄЛИЩА ж. (31) (рум. зеїі^іеа, слов. селище) 1. (неве- 
лике село, осада) селище (29): а хотарь еєлищи, и поустиньї 
колко вьзмогоуть оживати два села досьіть (Сучава, 1434 
ВІР«А» 463); а хотарь той сєлишчи и полЬньї, коудьі из 
вЬка оживали (Баків, 1462 ВВ І, 56); а азь... єсмь дал 
Мьрини, дочки Тоадєра Продана... єдноу нашоу еєлищоу 
близ Нистра, на имЬ Громобитнаа (Сучава, 1488 ВВ І, 
347); ТЬмь ми видЬвшє их правою и вЬрною слоужбоу до 
нас... дали и потврьдили єсми им... половина еєлищи на 
БрьладЬ на имЬ ФоундЬнїи (Васлуй, 1495 ВВ II, 48); то 
єсть весь хотарь той сєлищє (б. м. н., 1500 БВ 7); 
селища скандал ова (1) (назва селища у Мол¬ 

давському князівстві): мьі пєтрь воєвода... чини(м) знаме¬ 
нито... ожє... дали и потвердили єсми и(м)... селища скан- 
далова, подли рошїори, и тодерєщи (Сучава, 1456 Сові. 
II, 568—569). 

2. (місце, де було колись село) селище (1): а хота(р) тЬмь 
сєла(м) (в ориг. сєлала(м).— Прим, вид.) корнїи и стр(им)- 
бїи що на краковЬ и поусти(и) еєлищи, ти (ж) що на Крако¬ 
ві, да є(ст) почєнши о(т) сочи о(т) лЬса долоу(в) до обрь- 
шію поточки иа доу(б) (Сучава, 1428 Сові. І, 209). 
ФОРМИ: наз. одн. селища 3 (1436 Сові. І, 459; 1456 Сові. 

II, 569; 1488 ВВ І, 347); зам. знах. дали... една селища І 
(1488 ВВ І, 345); род. одн. еєлищи (1483 ВВ 1, 274, 275; 
1495 ВБ II, 48; 1497 ВВ II, 119); дав. одн. еєлищи, сєлиш¬ 
чи, сєлиш(т)и 14 (1428 Сові. І, 209; 1434 ВІР«А» 463; 1435 
Сові. І, 403; 1462 ВВ І, 56; 1476 ВВ І, 209; 1479 ВВ І, 224; 
1483 ВВ І, 270, 275; 1488 ВВ І, 345; 1499 ВВ II, 160); се¬ 
лище 1 (1500 ЗВ 7); знах. одн. еєлищоу (1488 ВВ І, 347; 
1489 ВВ І, 373; 1490 Вй І, 436; 1493 ВВ II, 31). 
Див. ще СЄЛИЩЄ. 

СЄЛИЩЄ, СЄЛИШЧЄ, СЄЛИЩО с. (184) 1. (невелике 
село, осада) селище (120): Му ичіоіб, чуеіукі кпіаг Іукнуз- 
кіу... сгупіт гпаттііо... іі ааіі іезто зіигі пазготи Рату- 
1и 5ЄІЇ52С2Є пазго Мочуозіадусе у бгикоіе зеїузгеге Катей 
(Ужів, 1420 А8 І, 25); Ино мьі... потвердили слоугам на¬ 
шим... тоє прАдрєчєноє сєлищє на ТельжиновЬ потоцЬ 
(Сучава, 1479 ВВ І, 224); Я булга(к) лисичи(н) сьі(н)... 

чини(м) знаменито... што(ж) нєбожчикь оць мои... запи¬ 
сав) би(л)... поустьі(н)скомоу манастирю половиноу се¬ 
лища ивони(н)цо(в) (Пустинька, 1499 ПИ № 3); (ино) мьі... 
дали и потврьдили єсми слоуги наши... (тоа прАдрєчєное 
сєл)ищє на оусти исписали (б. м. н., 1500 ЗВ 7); 

зеїузгеге и^оґопо^о (1) (назва селища у Во¬ 
линській землі): Му ЛУЇіоІсЗ, шеіукі кпіаг 1уіо\узкіу... 
сгупіт гпатіпііо... і і сіаіі іезто зіигі пазготи Рачуіи 
зеїізгсге пазго ІЧоуюзІаиюе у бгиЬоіе зеїузгеге Катеп... 
У Р° гуки 2егсіі осі зеіузгега М^огопоша Ьогу гукоіи 2ег- 
буіи (Ужів, 1420 АЗ І, 25); 

(назви селищ у Молдавському князівстві): сєлищє 
бєр(є>во(є>во (1):мьі пєтрь воєвода... чини(м) 
знаменито... ожє... дали и потврьдили єсмо имь... сєлищє 
бєр(є)во(є)во (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324); сєли¬ 
щє д о б р ї и н о в о (2): мьі алєксандрь... чинимь зна¬ 
менито... ожє... дали єсмьі имь ... сєлищє добрїиново (Су¬ 
чава, 1428 Соз*. І, 233); мьі алєксандрь воєвода... чиньїмь 
знаменито... ожє... дали єсмьі имь оу нашєи зємли... сє¬ 
лищє добрїиново на хоморЬ гдє є(ст) монастирь (Сучава, 
1429 Сові. І, 269); сєлищє драгоєво (1): тЬм жє 
мьі... дали єсмьі имь... сєлищє драгоєво (Сучава, 1435 
АПВ фотокоп.); сєлищє доумино (1): мьі пєтрь 
воєвода ... чини(м) знаменито... ожє... дали и потврьдили 
єсмо имь... сєлищє доумино (Сучава, 1448 Сові. II, 323— 
324); сєлищє дьньово (2):мьі Стєфа(н) воєвода... 
знаменито чини(м)... ожє... єсмо дали и потврьдили слоу- 
га(м) наши(м)... сєлищє на имЬ сєлищє дьньово (Сучава, 
1493 ПГВСП); сєлищє д Ь л и н о (1): мьі стєфан воє¬ 
вода... чиним знаменито... ожє... дали єсми ємоу... сєлищє 



селище — 334 — село 

дЬлино (б. м. н., 1443 Сові. II, 160); селище з р ь н о - 
в о (1): миСтєфань воєво(да)... знаменито чини(м)... ожє... 
потврьждаємь... монастирю... селища зрьнова (Су час а, 
1443 ПГСММ); селище миково (1): тімь ми... 
дали єсмьі имь... селище миково (Сучава, 1427 Сові. І, 193); 
селище м ьі н є в о (1): мьі пєтрь воєвода... чини(м) 
знаменито... ожє... дали и потврьдили єсмо имь... селище 
мьінєво (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324); селище 
м ьі р л є к о в о (1): мьї Стєфань воєвода... чинимь зна¬ 
менито... ожє... дали есмьі ємоу... селище ммрлєково (Су¬ 
чава, 1434 Сові. І, 374); селище Никооарино 
(1): Тім мьї... дали и потвр'ьдили єсми ємоу... селище Ни¬ 
кооарино (Сучава, 1459 ВБ І, 27); селище оцєло- 
в о (1): мьї стєфань воєвода... чинимь знаменито... оже... 
дали єсми ємоу... селище оцєлово (Сучава, 1434 иІркА* 
463); селище петрилово (1): ми пєтрь воєвода... 
чинимь знаменито... оже... дали єсми ємоу... селище пєт- 
рилово (Сучава, 1448 Со5г. II, 355); {селище) ради- 
ч є в о (1): мьї пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... оже... 
дали и потврьдили єсмо имь... селище... радоулово и ра- 
дичєво (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324); (селище) 
радоулово (1): мьї пєтрь воєвода... чини(м) знаме¬ 
нито... ожє... дали и потврьдили єсмо имь... селище 
фльфонино и радоулово (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324); 
селище рошчино (1):мьі илїа воєвода... чинимь 
знаменито... ожє... дали єсми ємоу... селище рошчино 
(Васлуй, 1436 Со5/. І, 444); селище стьнигово 
(1): и ми потому(ж) даємь и дали єсми пану михаилу ло- 
гофету тоє... селище стьнигово (Сучава, 1445 Сові. II, 218); 
селище Татоулово (4): А оу томже пак оустал 
пан Хєрман... и продал... селище Татоулово (Сучава, 
1463 БО І, 74); ми Стєфан воєвода... чиним знаменито... 
ожє... далї и потвердили єсми ємоу... селище Татоулово 
(Сучава, 1468 Вй І, 129—130); селище фльфо¬ 
нино (1): ми пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... 
дали и потврьдили єсмо имь... селище фльфонино (Сучава, 
1448 Сові. II, 323—324); Бибарцово селище (1) 
див. *БИБАРЦОВТ>; братаново (селище) (1), 
селище брьта и о в о (1) див. БРАТАНОВІ); 
Градино селище (1) див. *ГРАДИНТ>; Кома- 
ново сєлишчє (1) див. КОМАНОВ; марково 
селище (1) див. *МАРКОВТ>; никорово сели¬ 
ще (1) див. *НИКОРОВЬ; тигомирово сели- 
щ є (2) див. *ТИГОМИРОВТ>: цолєво селище (1) 
див. ♦ЦОЛЄВ'Ь. 

2. (присілок) селище (19): ми великим кнзь швитрикга- 
иль... чинимь знакомито... ижє... даємь и дали єсмо... па¬ 
ну андрію... село михлинь оу луцкомь повіте... сь сєлищи 
и с нивами и с пашнАми и с лєси и з дубровами (Київ, 
1433 Р 118); К Житомиру жь сєлищо Жє(р)дєнєвь а в томь 

сєлищи три члвки все слоуги (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); 
а кн(А)г(и)ни Васильєвой Збаразкой... достальсА... Виш- 
нєвець и со вьсєми ис тими присєлки и сь сєлищи, што к 
тому издавна слушало (Манів, 1478 А5 І, 76); То ест вєс 
хотар трьгоу Брьладоу и оусим селам и селищем що при- 
слоухают кь трьгоу Брьладоу (Бирлад, 1495 ВИ II, 64). 

3. (запустіле село; місце, де колись було село) селище 
(8): и єщє єсми дали... пан (у) доумі постєлнику... єдино 
місто о(т) пустини ... на имі селище гавриловци, да оса¬ 
ди^) собі село (Сучава, 1445 Сен/. II, 218—219); ми алєк- 
сандрь воєво(д) свідомо чини(м)... ажє... па(н) мань глоб- 
никови(ч) из дАтми своими... продали еєлишча своа поу(с)- 
таа... паноу михаилоу... и пото(м) ю(ж) па(н) михаи(л) 
имає(т) таа сєли(ш)ча держати и оживати и осадити (Су¬ 
чава, 1452 Сові. II, 421—422); Се здВся просидь у нась... 
Тишко Ходкевичь землиць пустихь у Каменецкой во- 
лости, Степановских селищь (Краків, 1454 АЛМ 12); 
Волєи кн(А)зь Михайло на тьіх селищах люди садити 
(Кременець, 1497 АЗ І, 112). 

4. (заселена ділянка, садиба) селище (5): Му \УііоІ(І, 
^уеіукі кпіаг Іуіо^зкіу... сгупішгпашіпііо... іі баїі іезто 
зіигі пазготи Рахуїи... Іній гетіи пазги... 2 роїті, г сІиЬ- 
го^аті, 2 гибаті у 2 зеїузгегаті у гроіокаті, г разікаті 
у г гаризіаті (Ужів, 1420 А5 І, 25); в сеножати от Божо- 
вское границь: до Олзаровекое граници и селище за его 
дворомь оть Нового ставу до Біцьского ставу... брату моє¬ 
му (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. селище, сєлишчє, селище 16 (1435 

АиВ фотокоп.; 1445 Сові. II, 219; 1462 ВО І, 55; 1467 БО 
I, 117; бл. 1471 ЛКЗ 91; 1493 ВО II, 19; Сові. 3. 176; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 193; 1495 Ви II, 64 і т. ін.); сєлищо І (бл. 
1471 ЛКЗ 92 зв.); зам. род. до (половина) селище 4 (1489 
ВВ І, 374; 1497 ВО її, 119); зам. дав. а хотар... тое сєлиш¬ 

чє і (1493 Сові. 8. 176); род. одн. селища, зеіузгеха (і420 
А5 І, 25; Сові. І, 135; 1499 ПИ № 3); дав. одн. селищу, 
еєлищоу 4 (1465 ДГСОС\ 1467 ВО І, 117; XV ст. АрхЮЗР 
8/1V, 193; 1499 ПИ № 3); еїлищю 3 (2-а пол. XV ст. СПС); 
знах. одн. селище, еєлиште, (сєл)ищє, зеїізгсге, зеїузгеге, 
сєлишчє, сєлищ(є) 91 (1415 Сові. І, 116; 1427 Р 109; 1434 
Сові. І, 374; 1438 Р 138; 1443 Сові. II, 160; 1459 ВО І, 27; 
1468 ВО І, 130; 1479 ВИ І, 224; 1490 ВО І, 436; 1500 ЗО 1 
і т. ін.); ! силищє, си(лище) 6 (1437 Сові. І, 541; 1443 Сові. 
II, 160; 1448 Сові. II, 316, 342; 1479 ВО І, 223); сели що 2 
(1451 ЗНТІЛ XI, 10; 1463 АЗ І, 55); місц. одн. на (в) сєли¬ 

щи (бл. 1471 ЛК3 9\, 92 зв.); наз. мн. селища (1473 АрхЮЗР 
8/IV. 102; 1478 АЗ І, 76); род. мн. селищь, зеїуегсг, се- 
лишчь 5 (1420 АЗ І, 25; 1452 Сові. II, 422; 1454 АЛМ 12; 
1473 АрхЮЗР 8/IV, 102; 1497 АЗ І, 112); ! силищь 1 (1493 
БО II, 6); дав. мн. еєлищамь, селищам, еєлищамь, еєлиш- 
ча(м) 7 (1436 Сові. І, 476; 1441 ОВАс 35; 1448 Сові. II, 324; 
1456 Сові. II, 569; 1459 ВИ І, 27; 1468 ВБ І, 127; 1469 ВИ 
І, 134); сєлищє(м), селищем 4 (1443 Сові. II, 144; ПГСММ; 
1448 Сові. II, 317; 1495 ВО II, 64); сєлищо(м) 2 (XV ст. 
ВС 27 зв.; 1443 Сові. II, 180); сєлищімь 1 (1448 Сові. II, 
355); знах. мн. селища, еєлишча, сєли(ш)ча 6 (1429 Сові. 
І, 269; 1443 ПГСММ; 1452 Сові. II, 422; 1459 Р 171; 1497 
АЗ І, 112); сілища 1 (2-а пол. XV ст. СПС); ор. мн. сєлищи 
11 (1433 Р 118; 1437 АЗ І, 34; Р 136; 1438 Р 138; 1444 А8 
І, 40; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 АкЮЗР І, 118; Р 152; 1478 
АЗ І, 76; 1494 АЛМ 54); 5ЄІу$2сгаті 2 (1420 АЗ І, 25; 1421 
АЗ І, 27); місц. мн. на селищах 1 (1497 АЗ І, 112); на се- 
лищохь 1 (1499 РИБ 776); зам. род. тм(х) то сєлища(х) 1 
(Т452 Сові. II. 422): знах. де. сєлищи П429 Р 112; 1439 
Сові. II, 35; 1459 ВО 1, 27). 
Див. ще ДЇОНИШЄВО СЄЛИЩЄ, СЄЛИЩА. 
СЄЛИЩ'ЙНОУЛ ч. (3) (особова назва): а мьї також и от 

нас єсми дали и потврьдили слоузі нашємоу Пьтроу Сє- 
лищіноул тоє прАдрєчєноє село (Сучава, 1491 ВО І, 
467). 
ФОРМИ: наз. одн. Сєлищіноул (1491 ВО І, 467); дав. 

одн. селищіноулоу, Сєлищіноул (1491 ВИ І, 467). 
СЄЛО, СІїЛО с. (1853) 1. (заселена ділянка землі) 

село (1801): Паки же... даємо... тому господину отцу 
владице... село наше Бусчу... зь лесами... зь гаями, 
ловами и зо всякими пожитками (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
6/1, 2—3); то все єсмо потвердили... слузі нашому вір¬ 
ному ходкови бьібєлскому... сь всіми границями яко из 
віка, вічно прислушало к тим еєлумь, ись зємєю (!), ись 
сіножатми, ись га(я)ми, ись дубровами (Судомир, 1361 
АОІ 6); а тако продаль яко самь дєржАль и с нивами и сі¬ 
ножатми и ставьі и со лісьі з дубровами и с пасиками со 
всіми границАми і вдоложь і пупєрєкь того існого села 
(Львів, 1400 Р 61); мьї илїа воєвода... чини(м) знаменито... 

ажє,,. дали єсми... манастьіри стомоу вьзнє(с)єнїю о(т) 
нємца єдно село (Сучава, 1438 472); а з дроугого 
села з наших людей с ріпинич придал єсми дани той спол- 
нАючи дві кади мєдоу и поудовню, а чотири копи грошей 
без пол шоста гроша, и жита трииадцат бочок (б. м. а.. 
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1470 А5 І, 67); Частокро(т) бьіваю(т) села поуста пановь 
коли сєлАнА идоу(т) про(ч) о(т) свои(х) панові) бє(з) виньї 
(XV ст. ВС 26); А хотар томоу вьішєписанномоу сєлоу... да 
єст от оусих сторон по старомоу хотароу (Ясси, 1500 ВИ II, 
175); 
єоуфимково село (2) див. *ЄОУФИМКОВТ>; 

Земенское село (1) див. *ЗЄМЄНЬСКИИ; са¬ 
дити село (1), село садити (1) див. САДИТИ І. 

2. (присілок біля села; пригородив село) село (26): К Жи- 

томироу жь село роудники а в томь сєлє дєвять члвка (б. 
м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); Кь грєжаномь присєлокь 
Солодьірє(в)ци а в томь сєлє дє(и) оди(н) слоуга а три даиь- 
ники (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 

3. жителі села (20): а хотарь томоу сєлоу колко оузмо- 
жєть оживати єдно село досить (Сучава, 1427 ОВАс 22); 
да нє да(ст) тоє село ни да(н), нї илиша, ни подводоу, ни 
дєсЬтиноу... ни на мли(н) да не робіть, ни на горо(д), ни 
вино да нє возіть, ни на воиско и ніколи да нє ходіть (Су¬ 
чава, 1444 Сові. II, 207—208); а двє зємли поустьі лежать 
а дани с ни(х) шло чєтьіри вєдрьі мєдоу здавна а на толокоу 
ходять и окольнАя село (б. м. н., ол. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
О сел о паньцерное (1) село, обов’язком якого 

було нести військову службу: И ТЬІИ вси пошлиньї ему 
есмо отпустили — сь того села паньцерного тьіхь пошлинь 
вьішейписаньїхь не надобе ему давати; а маеть онь сь того 
села службу паньцерную служьіти (Вільна, 1499 РИБ 
777). 

ФОРМИ: наз. одн. село, (се)ло 89 (1361 АСІ 6; 1378 
ЗНТШ ІЛ, 5; 1418 Сові. І, 127; 1424 Р 100; 1433 Р 125; 
1444 Сові. II, 207; 1454 ПГПММ; 1466 А8 І, 60; бл. 1471 
ЛКЗ 91 зв.; 1499 ГО'КІР і т. ін.); сіло 1 (XV ст. ВС 14); 
вам. род. от (подли, половина) село 129 (1445 483; 
1455 Сові. II, 549; 1458 ПГСММЦ; 1465 ВО І, 88; 1472 
Со5*. 5. 87; 1479 ВО І, 228; 1483 ВО І. 267; 1488 Ш) І, 
325; 1491 ВО І, 491; 1500 Сові. 8. 234 і т. ін.); зам. дав. 
томоу село 14 (1428 Сові. І, 206; 1438 Аі/В фотокоп.; 1448 
БІК № 10 а.; 1460 Со5*. 5- 41; 1479 ВО І, 221; 1480 ВО І, 
244; 1486 ВО І, 290; 1491 ВО І, 464; 1492 Сові. 5. 162; 1497 
ВО II, 96 і т. ін.); зам. ор. сь... село І (1438 ОВАс 28); 
зам. місц. оу том село 1 (1466 ВО І, 95); зам. наз. мн. на 
толокоу ходять и окольнАя село 1 (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); 
род. одн. села, сє(л), зіеіа, $ге!а, с(є)ла, села 132 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1366 Р 12; 1400 Р 61; 1412 Р 81; 1424 
Р 100; 1432 Сові. І, 327; 1448 Сові. II, 355; 1459 ^/Я«А» 
514; 1470 А8 І, 67; 1499 ДА 257 і т. ін.); о(т) ! селі 
1 (1472 528); дав. одн. селу, сєлоу, $е1и, сєл(у) 
(1378 Р 26; 1393 Сові. І, 13; 1426 ВАМ 22; 1443 Сові. II, 138; 
1451 Р 156; 1470 А8 І, 67; 1478 А8 III, 17; 1488 ВО І, 363; 
1495 ВО II, 57; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); знах. одн. село, 
иеіо, сєл(о), сєл(о), <сє)ло, селу 627 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1; 
1377 Р 24; 1403 ДГАА; 1424 Р 102; 1435 Р 134; 1446 Р 
152; 1461 А8 І, 53; 1481 ВО І, 258; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); 
сьло 1 (1445 СРК)\ і єло 1 (1443 Сові. II, 120); ! села 1 
(1437 Сові. І, 541); ор. одн. селом, сєломь, сєло(м) (1443 
ПГСММ; 1448 Сові. II, 324; 1456 Сові. II, 582; ХУ'ст. ВС 
16 зв.; 1482 А8 І, 81); місц. одн. оу (во, в) сєлє, сє(...> 
44 (бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91, 91 зв.,92, 92 зв., 93, 93 зв.; 
XV ст. ВС 21; 1478 ЗРМ і т. ін.); на (вь, оу, во) селі, 
сє(лі), (с)єлі 14 (1398 Р 57; 1408 АкЮЗР І, 6; 1411 Р 
79; 1415 Р 87; 1424 Р 102; 1429 Сові. І, 239; 1435 Р 134; 
XV ст. ВС 32 зв., 36; 1445 Сові. II, 211); оу (ду) сели, зеїу 
4 (1395 ОБ 166; 1435 або 1436 Сові. І, 494; 1458 ПГСММЦ; 
1499 ВО II. 135); наз. мн. села 36 (1378 ЗНТШ ІЛ. 5; 
1428 Сові. І, 233; 1435 Сові. 1, 403; 1446 Сові. II, 251; 1449 
Сові. II, 391; 1456 ГПХМ; 1463 А8 І, 54; 1471 
525; 1495 ВО II, 59; 1500 ВО II, 173 і т. ін.): сє(л) 1 (1447 
Сові. II, 288); зам. род. о(т)... села 1 (1446 Соя/. II, 263); 
зам. місц. оу трїє(х)... тіх села 2 (1472 ОІЯ «А» 530; 1481 
ВО І, 257); сєловє 1 (1491 ВО І, 463); род. мн. сел, сель, 

сель, сє(л) 33 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1404 Р 70; 1427 Со5/. І, 
196; 1436 Сові. І, 488; 1449 Сові. II, 391; 1456 ГИХМ* 
1463 А8 І, 55; 1475 ВО І, 200; 1490 ОС 148; 1500 ВО II, 
173 і т. ін.); зам. знах. привилїє имала на тих сель (сє(л), 
сел) 4 (1456 Сові. II, 577; 1488 ВО І, 355; 1490 ВО І, 329; 
1491 ВО І, 445); зам. місц. жити оу тм(х) сель (сел) 2 (1458 
ОІД«А» 512; 1490 ВО І, 420); дав. мн. сєламь, селамь, 
сєла(м), селам, сєл(амь) 105 (1409 Сові. І, 65; 1419 О 
444; 1426 Сові. І, 178; 1434 Сові. І, 386; 1444 А8 І, 40; 1458 
ВО І, 20; 1472 Сові. О. 26; 1487 ВО І, 517; 1490 Соз/. 5. 
141; 1499 ВО II, 167 і т. ін.); сєломь, сєломь, селом, сєло(м) 
91 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1392 Сові. І, 7; 1404 Р 70; 1415 Со5/. 
I, 121; 1429 Сові. І, 290; 1437 Р 136; 1444 А8 І, 40; 1455 Сові. 
II, 549; 1482 А8 І, 79; 1488 РИБ 222 і т. ін.); сєлумь 1 
(1361 АСІ 6); зам. знах. дали ему селам 1 (1459 Со5/. 5. 22); 
знах. мн. села, се(л) 238 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1392 Сові. 
I, 7; 1404 ГМ\ 1415 Сові. І, 122; 1433 Р 127; 1446 Р 152; 
1458 ВО І, 20; 1470 ВО І, 153; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); 
с-ьла 1 (1444 А5 І, 40); сєлм І (1448 Сові. II, 305); ! сла 1 
(1448 А8 І, 44); сєловє 1 (1491 ВО І, 463); зам. род. мн. да¬ 
ли... шєсть села І (1429 Сові. І, 280); зам. знах. одн. дали... 
села на ревти где мли(н) 1 (1437 Сові. І, 541); ор. мн. сели- 
(1396 А8 І, 20; 1404 Р 68; 1411 Р 79; 1418 Р 89; 1421 Сові. І, 
142; 1433 Р 125; 1434 Р 128; 1436 Сові. II, 706; 1475 А8 І, 
71; 1482 А8 І, 81 і т. ін.); місц. мн. вь (оу, на) сєлахь, се- 
ла(х), селах, сєлахь 21 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1446 Сові. 
II, 251; 1449 Сові. II, 391; 1454 Сові. II, 517; 1459 ВО І, 
29; 1471 ОІДШБ25; 1481 ВО 1, 257; 1490 ВО І, 434; 
148; 1492 Сові. 8. 162 і т. ін.); оу (в, вь) сєлєхь, сєлє(х) 
5 (XV ст. £?С25зв., 26, 28, 28 зв.; 1499 РИБ 776); оу сєло(х) 
З (1449 Сові. II, 391; 1456 ГПХМ); в, оу сєлі(х), сєліхь З 
(XV ст. СЯ 42; 1482 А8 І, 80, 81); оу тьі(х) сє(л) 3 (1448 
ДГПР; ОІД&А» 491); оу селихь 1 (1449 Сові. II, 746); 
оу тіх ! села 2 (1472 ЬіДкА» 530; 1481 ВО І, 257); зам. род. 
от (ис) сєла(х), сєлахь, селах, сєлахь 13 (1446 Сові. II, 251; 
1454 Сові. II, 517; 1466 ВО І, 105; 1467 МіН. Оос 125; 
1472 ОІД«А» 530; 1488 ВО І, 345 і т. ін.); от сєло(х) 1 
(1472 530); наз. де. селі (1436 ВАМ 33); дав. де. 
сєлома (1423 Сові. І, 157); знах. де. селі, сєл(і) 20 (1378 
ШШ ЬІ, 5; 1408 Сові. 1,61; 1412 440; 1426 ВАМ 
21; 1432 Сові. І, 330; 1435 М9Ф; 1441 ОВАс 37; 1454 Р 
163; 1475 ВО І, 199; 1488 ВО 1, 355 і т. ін.); сели 2 (1400 
Сові. І, 36; 1436 Сові. І, 455). 
Див. ще БОРИСОВО СЄЛО, ДІЯКОУЛОВО СЄЛО, НО- 

ВОЄ СЄЛО1, НОВОЄ СЄЛО2, ПАРЧИНО СЄЛО, *ТОР- 
говицкоє СЄЛО, *ХОДОРКОВО СЄЛО. 

*СЄЛСКИИ див. *СЄЛЬСКИИ. 
СЄЛЦЄ с. (17) 1. (невелике село, присілок) сільце (12): 

кь чудновоу сє(л)цо яворо(в)ци а в то(м) сєлци два слоуги на 

во(и)ноу ходять а одинь члвкь подьімьщиноу даєть (б. м. 
н., бл. 1471 ЛКЗ 92); а єщє ки(А)зю Сємєноу досталь сА 
дворь Городок со всими тими сєльї, штожь к томоу здавна 
тАгнєть, а єщє к томоу сєлцє Студєиоковци со всим с тим, 
штожь к томоу сєлцю здавна тАгнєть (б. м. н., 1475 А8 К 
71). 

2. (село) сільце (5): князь Олехно Васнлевнчь Глазьіна... 
просиль вь нась вь Смоленьскомь повете... села, на имя 
Давьідкова Сковородина... а Самотьшна а Пронозннихь и 
ихь товарьшювь, што вь тнхь сел(ь)цахь седять (Вільна, 
1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: наз. одн. сє(л)цо 2 (бл. 1471 ЛКЗ 92); сєлцє 

І (1475 А8 І, 71); дав. одн. сє(л)цу 2 (бл. 1471 ЛКЗ 92); 
сєлцю 1 (1475 А8 І, 71); знах. одн. сєлцє 1 (1471 АрхЮЗР 
8/111, 627); сє(л)цо І (1499 ВФ)\ сельцо 1 (1499 ВФ); місц. 
одн. в сє(л)ци, сєлци 3 (бл. 1471 ЛКЗ 92); в сєльци 1 (бл. 
1471 ЛКЗ 92); род. мн. селець (1499 РИБ 776); знах. ми. 
селца 1 (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); сельца 1 (1499 РИБ 
777); місц. мн. вь сел(ь>цахь (1499 РИБ 776). 

*СЄЛЦО див. СЄЛЦЄ. 
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*СЄЛЬСКИИ прикм. (3) (який розташований у селі) 
сільський: О поустьінї сє(л)скои алюбо мєстьскои (XV ст. 
ВС 7). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. о сєльскои 2 (XV ст. ВС 23, 23 

зв.); о се(л)скои 1 (XV ст. ВС 7). 
*СЄЛЬЦО див. СЄЛЦЄ. 
*СЄЛ'£ТИН'Ь ч. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): почьнши (х)отар той бранищи от обрьшїи Лаоу- 
ри... та до обрьшїє Сєліткиа (Сучава, І490 Ви І, 420). 
ФОРМИ: род. одн, Сєлітина (1490 ВГ> І, 420). 
*СЄЛАНИНЬ ч. (2) селянин: Частокро(т) бьіваю(т) 

села поуста пановь коли сєлАнА (!) идоу(т) про(ч) о(т) 
свои(х) панові, бє(з) виньї (XV ст. ВС 26). 
ФОРМИ: дав. одн. сєлмнииоу (XV ст. ВС 26 зв.); наз. 

мн. ! сєлмн/л (XV ст. ВС 26). 
СЕМ див. СЕМЬ. 
СЄМАШКО, СЕМАШЬКО ч. (13) (особова назва): А при 

томь били свєдоки... пань киркидии па(н) сємашко"(Луцьк, 
1434 Р 128); при сем моем записном листе били панове 
люде добрьіе: пан Семашько, пан Гринко Мукосіевич 
(Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); А при томь били... 
па(н) Сємашко Єпифановичь пань ва(н)ко петрашковичь 
(Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Сємашко, сємашко, Семашько (1434 

Р 128; 1445 Р 149, 151; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; Р 157; 
1452 Р 161; 1461 АЗ І, 54; 1463 АЗ І, 55; 1472 АрхЮЗР 
8/ІІІ, 3; 1478 ЗРМ і т. ін.); род. одн. Семашка (2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9). 

*СЕМАШКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а тьіе дві час¬ 
ти того именіа... запродаль есми е. м. за пятьдесять копь 
гроши, окромь тнхь пенезей, што е. м. даль за тое именіе 
моє пану Василю Семашковичу (Луцьк, 1449 АЛМ 8). 
ФОРМИ: род. одн. Семашковича (1449 АЛМ 8); дав. одн. 

Семашковичу (1449 АЛМ 8). 
СЕМАШЬКО див. СЄМАШКО. 
СЕМАШЬКОВЬ прикм. (3): а пана самашко(в) (так.— 

Прим, вид.) приказь (Острог, 1437 Р 137); Приказь пана 
Семашьковь (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 8/IV, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Семашьковь 1 (1451 АрхЮЗР 

8/ІУ, 17); ! самашьковь, ! самашко(в) 2 (1437 Р 137; 1438 
Р 139). 
Пор. СЄМАШКО. 
СЕМДЕСАТ, СЕМДЕСЯТЬ, СЄМЬДЄСЯТ, СЬМДЄСАТЬ 

числ. (11) сімдесят: а дана... грамота... по бжьюмь на- 
рожіиьі тисАчю лі(т) и. т. лі(т) и сімьдєсАть лі(т) и осмое 
лі(т) (Бохур, 1377 Р 24); писань вь Кобрини, вь літо 
шесть тисячи девятьсоть семдесять третего, круг слонца 
первого а луни девятьнадесятого, индикта тринадцатого, 
місеца фебруарія девятьнадцатого, на серкизной недЬли 
(Кобринь, 1465 АкВАК III, 4); А тому всему сума семде- 
сАт копь грошей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: наз. семдесять 1 (1465 АкВАК III, 4); еем- 

дєс/ат, сємьдєсят, сє(м)дєс/а(т), сємьдєсм(т) 4 (1475 АЗ І, 
72; XV ст. ВС 6, 17; 1497—1498 АЛРГ 79); сімдес/ать 1 
(1473 ЗНТШ V, 3); знах. сємдєс/ать, семдесять 3 (1494 — 
1495 АЛРГ 60; 1495 РИБ 620, 621); сємдєслуг 1 (1492 АЗ 
III, 23); сімьдєсмть 1 (1377 Р 24). 
Див. ще СЄДЄМДЄСІїТЬ. 
*СЕМДЕСАТЬ див. СЕМДЕСАТ. 
СЄМЄН див. СЄМЄНЬ. 
СЄМЄНИКЬ ч. (і) (особова назва, пор. Сємєнь): пер вий 

поручни(к) кнА(з) михаило... матфіи оусови(ч) сємєникь 
кнА(з) михаиловь (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. сємєникь (1392 Р 47). 
Див. ще СЄМЄН КО, СЄНКО. 
СЄМЄНКО ч. (1) (особова назва, пор. Сємєнь): А свідци 

на то гринко... сємєнко карабчієвьскии (Смотрич, 1375 
Р 20). 
ФОРМИ: наз. одн. сємєнко (1375 Р 20). 

Див. ще СЄМЄНИКЬ, СЄНКО. 
*СЄМЄНОВА див. СЄМЄНОВАА. 
СЄМЄНОВАА, СЕМЕНОВАЯ ж. (19) (особова назва): 

Я, княгини Семеновая, Ульяна Кобрьінская и сь смномь 
своимь Иваномь княземь Семеновичемь жаловали єсьмо 
и дали слузі нашому... церковь святихь апостоль Петра 
и Павла (Кобринь, 1465 АкВАК ПІ, 4); Биль намь чоломь 
бояринь нашь Ивашко Полозовичь и поведиль... штожь 
кнехиня (зіс.— Прим, вид.) Семеновая Алексаньдровича, 
кнегиня Маря Пинская и сьінь ее, князь Василей Семено- 
вичь, за его служьбу дали ему имен(ь)ице на имя Тере- 
бенское (Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: наз. одн. Сємєиова/а, Семеновая (1465 АкВАК 

III, 4; 1482 АЗ І, 79; 1485-1500 АЗ І, 121; 1488 АЗ І, 242; 
1489 АЗ І, 89; 1497 РИБ 683); род. одн. Семеиовое 1 (1497 
РИБ 683); Сємєновм 1 (1482 А З І, 79); дав. одн. Сємєновой 
7 (1482 АЗ І, 79; 1485—1500 АЗ І, 120, 121; 1487 А5 І, 
87; 1490 АЗ І, 92; 1494 АЗ І, 101); ! Сємєиой 1 (1485—1500 
АЗ І, 121); ор. одн. Сємєновою (1482 АЗ І, 79). 
СЕМЕНОВИЧЬ, СЄМЄНОВИЧ ч. (20) (особова назва): 

Што бьіль мой мужь, князь Ивань Семеновичь Кобрьш- 
скій, небощикь, змьіслиль бьіль со мною и хотіль бьіль 
записати десетину кь манастьіру, кь Светому Спасу и кь 
Кобрьіню, ино онь небощикь... тое десетиньї не поспіль 
записати (Кобринь, 1401 АкВАК ПІ, 2); ми Олєксандрь 
(в ориг. Оксандрь.— Прим. вид.)... чинимь знаменито... 
иж вбачивши вірньїи служби и шлАхотнє врожєного 
кн(А)жати Костєнтина Ивановича Острозского... ємоу 
имінє н(а)шє имєнємь 3 в Аго л... в повіте Києвскомь, 
што дєржал пєрвій сєго кн(А)зь Василєи а кн(А)зь Андрій 
Сємєновичи ЗвАголскиє, дали єсмо... через сєс н(а)шь 
листь (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. Семеновичь 4 (1401 АкВАК ПІ, 2; 

1492 АЛМ 31; 1497 РИБ 683); Семенович, сємєнови(ч) 
2 (1487 А З І, 239; 1495 ВМБС)\ род. одн. Семеновича, 
Семеновича (1401 АкВАК III, 1, 2; 1454 АЗ III, 10; 1487 
АЗ І, 239; 1497 РИБ 684); дав. одн. Сємєновичю (1487 АЗ 
І, 239); знах. одн. Семеновича (1495 АЛМ 83; ВМБС)\ 
ор. одн. Семеновичемь 1 (1465 АкВАК III, 4); Семеновичомь 
1 (1495 АЛМ 83); наз. мн. Сємєновичи (1499 АЗ І, 117). 

*СЄМЄНОВИЧЬ див. СЕМЕНОВИЧЬ. 
СЄМЄНОВКА1 ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Семенівка: ми вєликиі кнзь швітрикга(л) свідомо чинимь... 

ижє дали єсмо и запісали лєнькови зарубичю таА села... 
в крємАнєцкои волости вандруга а еємєновка на рєці 
еємєновцє (Житомир, 1433 Р 126). 
ФОРМИ: наз. одн. еємєновка (1433 Р 126). 
*СЄМЄНОВКА2 ж. (3) (назва річки у Волинській землі) 

Семенівка: у кіоти ргубаїі іезто Зоїотеп у Кийки — 
Тиги\уки у Кого^уіиіи, а г Йгикоу зіогопу ро йиЬготі 
Зііпиіи і ро гуки 5етепо\уки (Ужів, 1421 АЗ І, 27); ми 

вели киї кнзь швїтрикга(л) свідомо чинимь... ижє дали 
єсмо и запїсали лєнькови зарубичю та А села... вандруга 
а еємєновка на рєці еємєновцє (Житомир, 1433 Р 126). 
ФОРМИ: знах. одн. Зетешнуки (1421 АЗ І, 27); місц. 

одн. па Зететтсе, еємєновцє (1421 АЗ І, 27; 1433 Р 
126). 

*СЄМЄНОВНА ж. (1) (особова назва): Записоую... кнА- 
гини УлиАнє Сємєновнє Голшанских на своих имєнАхь 
отчизнихь... тоую тисАч коп, штож она принесла от брати 
своих из Голшан... за мене идоучи (Кобринь, 1454 АЗ III, 
10). 
ФОРМИ: дав. одн. Сємєновнє (1454 АЗ III, 10). 
*СЄМЄНОВЬ прикм. (1): жаловаль на(м) бояринь смо- 

лєнски(и), коурило ивано(в) сьі(н) еємєнова на дА(д)кови- 
чо(в) свои(х) (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: род. одн. ч. еємєнова (1495 ВК). 
Пор. СЄМЄНЬ. 
! СЄМЄНОЙ (СЄМЄНОВОЙ) див. СЄМЄНОВАА. 
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СЄМЄНЬ, СЄМЄН, СЄМЄНЬ, ССМ^Н ч. (103) (осо¬ 
бова назва, цсл. Симєонь, гр. ХпресЬу, гебр. $Ьіт*оп): 
а при томь бшіь... сємєнь (Перемишль, 1359 Р 10); Я Сє¬ 
мєнь с колковь... уписаль есми вь домь Пречистой Бого- 
матери Печерскому монастьіру родители наши Іоана Ірину 
беодосію (Київ, 1398 ДГПМ); Я кн(А>зь Юри Василє- 
вич Жаславский внзнаваю сим моим листом... ижєт про- 
дал єсми пану Сємєноу Олизаровичоу имєнє на Вольїни 
(Берестя, 1466 Л5 І, 62); Старості луцкому и Каменецко- 
му... князю Семену Юревичу (Краків, 1499 АЛМ 36). 
ФОРМИ: наз. одн. Сємєнь, Сємєнь, Семєиь, Семен, Сє- 

ме(н) 51 (1359 Р 10; 1398 ДГПМ; 1430 ГВКЛ 7; 1454 А8 
III, 9; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1465 ДГСОС; бл. 1471 ЛКЗ 90; 
1473 АрхЮЗР 8/IV, 102; 1487 РИБ 434; 1498 ГВДОО і т. 
ін.); Сємін 1 (1482 А5 І, 81); род. одн. Семена (1376 Р 22; 
1430 ГВКЛ 7; 1454 АЗ III, 10; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 
1494 А8 І, 102); дав. одн. Сємєноу, Семену, Семену 23 
(1461 А8 І, 53; 1463 А8 І, 54; 1466 А8 І, 62; 1470 А8 І, 
65; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1482 А8 І, 79; 1490 ЗХП; 
1495 АЛРГ 55; 1496 АкЮЗР І, 298; 1499 АЛМ 36 і т. ін.); 
Семену 6 (1482 А8 І, 80, 81); ! Мемєноу 1 (1475 А8 І, 70); 
знах. одн. Семена 2 (1475 АЗ І, 69, 70); Сєміна 1 (1492 
,45 III, 24); ор. одн. Семєномь, Семєномь, Сємено(м) 8 
(1459 Р 174; 1463 А8 І, 55; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1478 
А8 І, 76; 1482 А8 І. 79, 80; 1495 ПЛПС); Сєміномь, Се¬ 
меном 3 (1482 А8 І, 80); ор. мн. Сємєньї 1 (1478 А5 І, 76); 
Сємєньи 1 (1478 АЗ І, 76). 
Див. ще СИМЄОНЬ. 
*СЕМЕОНЬ див. СИМЄОНЬ. 
СЄМЄРО числ. зб. (1) семеро: Грєжаньї дво(р) а в томь 

дворе... семеро свине(и) (б. м. н., бл. 1471 Л/С3 93). 
ФОРМИ: наз. семеро (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
5ЕМККОТ присл. (1) (стп. зіебткгос) сім разів: Му г 

кпіагіет ЗгшИгукЬауІот регетігіа песЬосгеш беггаі, 
гапіиї... пат зеткгої ргузіаїїаі... і «гзіе ігіотії (Липкиш¬ 

ки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139) 
СЄМЬ див. СЄМЬ. 
СЄМЬДЄСЯТ оив. СЕМДЕСАТ. 
СЕМ БІЙ, СЄМЬІ числ. (22) сьомий: Писань вь великомь 

Луцку, лета ... 6830, индикта семого (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/У І, 3); Дан в Києве июля двадцать третего дня 
в літо семое тисечи осмь соть шестдесять семое (Київ, 
1459 ЗНТШ XI, 13); Писань у Вильни, вь літо семое тм- 
сечи семое, місяца Іюня пятого дня, индикта второго 
(Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. семнй 1 (1430 ГВКЛ 9); семи 1 

(бл. 1500 АСД II, № 4); і всє(и) 1 (бл. 1471 ЛКЗ 91); род. 
одн. ч., с. семого 2 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 19); зготоЬо 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); знах. одн. ч. 
! затуї (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142); наз. одн. с. семое (1407 
Р 72); знах. одн. с. семое (1359 Р 10; 1459 ЗНТШ XI, 
ІЗ; Р 174; 1499 А8 І, 118; АСД VI, 3); род. одн. ж. семое 
4 (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; ЗНТШ XI, ІЗ; 1498 АЛРГ 82; 
1499 АСД VI, 3); сємои 1 (1440 Р 142); знах. одн. ж. семую 
1 (1498 АЛРГ 82); сему 1 (1495 АЛМ 83); місц. одн. ж. 
по семой (1487 РИБ 226). 
СЕМЬІНАДЦЯТЬ числ. (2) сімнадцятий: Пьісань в 

Новоселице, Декабра семьшадцять день, Инднкть семьій 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9); писань оу пєрєвалєхь 
сємои тис А чи дєвА(т) со(т) чотьірдєсАтого літа мисАца 

авгоуста семого на(д)пА(т) днА инди(к)та третего (Перевали, 
1440 Р 142). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. семьшадцять (1430 ГВКЛ 9); род. 

одн. ч. семого на(д)ц/й(т) (1440 Р 142). 
СЄМЬ, СЄМ, СЕМ, СЄМЬ числ. (19) сім: а то на каждую 

неділю каждому теслі даваль по с8ми грои (1) широкихь 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35); И мн Бориса спитали: мовиль 
ли еси на него тьіе слова, жебьі онь семь волостей нашихь 
закраль (Вільна, 1495 АЛМ 83); Дань во Мстиславли. 

Літо семь тнсячей осмое (Мстиславль, 1500 АСД II, 
№ 3). 
ФОРМИ: наз. семь, сем, сем, семь (1470 А8 І, 67; бл. 

1471 ЛКЗ 90 зв., 92, 93; 1497—1498 АЛРГ 79; 1499 А8 І, 
118; 1500 АЛМ вип. 2, 58; АСД її, № о); дав. семи, с5ми 
(1386—1418 Р 35; 1487 РИБ 227; 1489 АКБ); знах. сем, 
семь, семь (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1495 АЛМ 83; 1500 
АЛМ вип. 2,58). 
Див. ще *СЄДМЬ. 
*СЄМЬДЄСАТЬ див. СЕМДЕСАТ. 
*СЄМЬЮНОВО с. (1) (назва маєтку в Перемишльській 

землі): а и єще даль єсмь ему ловища оуюноваА ото изь- 
бищьного пєрєвоза... поколА сємьюново держить (Кази¬ 
мир, п. 1349 Р 4). 
ФОРМИ: знах. одн. сємьюново (п. 1349 Р 4). 
СЄМІїН див. СЄМЄНЬ. 
СЄНГОУШКОВИЧ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
СЕНДЮШКО див. САНКГОУШКО. 
СЕНДЮШКОВИЧ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
*СЕНИКИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) Сеиь- 

ки: записаль есми и даль село... противь островов нашихь: 
Переделокь и Струги... почонь... одь граници Сениковь 
до Любецкого мосту (Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/УЇ, 2). 
ФОРМИ: род. Сениковь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
СЕНКГУШКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
СЄНКО, СЄНЬКО, СЄНЬКО ч. (45) (особова назва, 

пор. Сємєнь): а при то(м) бьіли свідци... па(н) сєнко про- 
цєви(ч) па(н) малофіи (Зудечів, 1413 Р 83); А пану Сеньку 
Олизаровичу... 13 судовь северское дани (Вільна, 1496 
АЛРГ 72); А при том бьіли: кн(А)зь Михайло Вишнєвєц- 
кий... а пан Сєнько Дени(с>кович (в ориг. Дєникович.— 
Прим, вид.) (Кременець, 1497 А8 І, 112); Пань Литавор 
маршалокь а 0едко... брали личбу в ключника киевского 
в Сенька Полозовича (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 80). 
ФОРМИ: наз. одн. сєнко, Сєнко, сснько 19 (1413 Р 83; 

1421 Р 96; 1430 Р 116; 1451 А8 І, 45; 1465 А8 І, 57; 1473 
АрхЮЗР 8/ІУ, 103; 1478 А8 І, 76; 1482 А8 І, 80; 1487 А8 
І, 239; 1488 А5 І, 242 і т. ін.); Сєнько, сєнько 10 (1424 Р 
104; 1443 Р 145; 1445 АкЮЗР І, 17; 1465 АкВАК III, 4; 
1469 А8 І, 64; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 1494—1495 
АЛРГ 60; 1496 АЛРГ 72; 1497 А8 І, 112); род. одн. Сенька 
2 (1494—1495 АЛРГ 59; 1497—1498 АЛРГ 80); Сенка 1 
(1491 А8 І, 94); дав. одн. Сеиьку, сєнькоу 6 (1482—1491 
АрхЮЗР 7/11, 9; 1487 АМЛ; 1496 АЛРГ 69, 72); сєнку, 
сє(н)ку, сенкоу 5 (1457 Р 165, 166; 1463 ГГЯ\ 1494—1495 
АЛРГ 59. 60); сенкови 1 (1451 ДГШХ)\ знах. одн. Сенка 
(1495 АЛМ 88). 
Див. ще СЄМЄН ИКЬ, СЄМЄН КО. 
СЕНКОВАЯ ж. (3) (особова назва): и тая Танка передь 

нами повідила, штожь тни два слідьі дала ей небожчьі- 
ца пани Сенковая Кгедикгелдовича (Троки, 1494 РИВ 
560). 
ФОРМИ: наз. одн. Сенковая (1494 РИБ 560); род. одн. 

Сенковое (1494 РИБ 560). 
СЄНКОВИЧ ч. (10) (особова назва): а при томь оузда- 

ваньі бьіли... пань михаило потрутовичь пань гаврилько 

дробьішєвичь со двіма снма сєньковича (Перемишль, 1378 
Р 26); А при том бьіли: пан Богдан Сєнкович Гостский, 
а кн(А)зь Хвєдор Чєтвєртєнский (Луцьк, 1487 А8 І, 85); 
И мьі о том писали до ключника луцкого до пана Богдана 
Сєньковича (Вільна, 1499 АЛРГ 94). 
ФОРМИ: наз. одн. Сєнкович, Сєнкович 7 (1483 А8 1, 

82; 1487 А5 І, 85, 86; 1488 А8 І, 242; 1491 А8 І, 95; 1494 
АЗ ї, 102; 1495 АЛРГ 55); сєнкови(ч) 1 (1404 Р 70); 
род. одн. сєньковича, Сєньковича (1378 Р 26; 1499 АЛРГ 
94). 

*СЄНН01 с. (1) (назва містечка в Польщі, пор. Біеппо): 
Мн воицєхь... ярцибискупь гніздєнскии... марцииь с 
лавска (!) познанскии добєславь сь сєниа любєлскии... 

22 8-136 
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слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєводі землі молдавс- 
кои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. сєнна (1433 Р 122). 
*СЕНН02 с. (3) (назва села у Волинській землі) Сінне: 

и мьі ему дали и записали... тое село зверху вьіписаное 
Сенно (Луцьк, 1455 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: знах. одн. Сенио (1455 АкЮЗР І, 17). 
*СЄНО див. СЯ НО. 
СЄНОВЬСКЬІЙ ч. (1) (особова назва): Записали єсмо 

оу вєрьху писаную тую зємьлю... свАтому Йвану цєрькви... 
вічно и непорушно оу віки, по колі пань Сєнько Сєновь- 
скмй... тую зємьлю розьіхаль (Городок, 1443 Р 145). 
ФОРМИ: наз. одн. Сєиовьскмй (1443 Р 145) 
СЕНОЖАТ див. СЯНОЖАТЬ. 
*сеножатка ж. (2) невелика сіножать, сіножатка: 

Се ми панове Цєцєнєвьскьш... продали єсмо иміньє 
кн(А)зю Алєксандроу Санкгоушьковичоу ... з доуброва- 
ми, ись сєножатми, ись сєножатками (Кременець, 1467 
АЗ І, 63); Се мьі панове Цєцєнєвьскьш... продали єсмо 
иміньє. старості кременецькому... ис польми... ись сє¬ 
ножатками (Кременець, 1469 АЗ І, 64). 
ФОРМИ: ор. мн. сєножатками (1467 АЗ І, 63; 1469 Л5 

І, 64). 
*СЕНОЖАТНЬІИ прикм. (1) (відведений для косіння 

трави на сіно) сіножатний: Кгрунтовь оромьіхь и сеножат- 
ньіхь... заживати мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: род. мн. сеножатньт» (1389 РЕА І, 27). 
*СЄНОЖАТЬ див. СЯНОЖАТЬ. 
*5Егі05АТН див. СЯНОЖАТЬ. 
*СЕНТАБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
СЕНТЕБРИЙ ч. (8) (цсл. сєнтАбрь, гр. оєлл;є^рріо5, 

лат. зерїетЬег) (назва місяця) вересень: <.. Со)чаві 

в літо 5.. місАца Сєптєврїа Д (Сучава, 1424—1425 
БВАс 20); писань в Троцохь подь літи Божиего наро- 
жения тьісеча чотириста деветдесять осмое месеца Сен- 
тебрий (!) пятиадцатий день иньдикть четвертий (Троки. 
1498 ГВКОО) 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. месеца Сентебрий 1 (1498 

ГВКОО)1, род. одн. Сєптєврїа, Сєптєврїя, септєврї/л 5 
(1424—1425 ОВАс 20; 1441 ОВАс 40; 1462 Со5*. О. 12; 1499 
ВИ II, 136, 444); сєнтлврия 1 (1437 Р 137); сєнтєврїя 1 
(1498 ВИ II, 126). 
Див. ще СЄНЬТАБРЬ. 
*СЕНТЕБРТ> див. СЄНЬТАБРЬ. 
*СЄНТЄБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
*СЄНТЄВР1Й див. СЕНТЕБРИЙ. 
*СЕНТЯБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
*СЕНТЯБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
*СЕНТАБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
*СЄНТАБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
*СЄНТАВРИЙ див. СЕНТЕБРИЙ. 
СЕНЬКГУШКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
СЄНЬКО див. СЄНКО. 
СЕНЬСКІЙ ч. (1) (особова назва): А при томь биль... 

князь Ивань Сеньскій (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Сеньскій (1499 АСД VI, 3). 
*СЕНЬТЕБРЬ див. СЄНЬТАБРЬ. 
СЄНЬТАБРЬ ч, (65) (цсл. сєптАбрь, гр. оецтЕирріо?, 

лат. зерІетЬеґ) (назва місяця) вересень: а на потвєр- 

жє(н) писали єсм<ьі о)у сочаві ...в лі(т) 5Ц5І сєктАбрА 
51 (Сучава, 1408 Со5*. І, 61); Писань у Кракові, вь літо 
7009, мисяца Сентября 22 день Индикть 5 (Краків. 1500 
АЛМ вип. 2,59) 
ФОРМИ: наз. одн. сеиьтлбрь (1488 УдТ); род. одн. 

Сентября, сєнт/абрА, сєнт/лб(рм> 6 (1427 Р 109; 1449 АЛМ 
8; 1452 АкЮЗР І, 21; 1463 АЗ І, 56; 1471 АрхЮЗР 8/ЇІІ, 
628; 1500 АЛМ вип. 2, 59); Сентябра, сентлб(ра), сєн- 
т</абра> 3 (1451 АЗ І, 45; 1491 АЗ І, 95; 1494 АЛМ 54); 
сентебра, сеньтебра 2 (1459 АрхЮЗР 8/IV. 19; 1472 

АрхЮЗР 8/1II, 3); сєнтєб(р/й> 1 (1491 А З І, 97); Сентаб- 
ра 1 (1500 АСД II, № 3); сєктєбр/А 1 (1411 Сові. І, 95); 
сєкт/йбрА 1 (1408 Сові. І, 61); сєкт/а(б) 1 (1411 Г)ІД«Ау> 439); 
ск. н. сеп., сє(п), (с)є(п), септ, сє(п)т 43 (1427 £>/#«Л» 
450; 1439 Сові. II, 713, 714; 1445 Сові. II, 236; 1451 Сові. II, 
401; 1457 ВИ І, 5; 1458 ВГ) І, 19; 1464 ВО І, 84; 1471 
ДГСМПБ; 1486 ВО І, 290 і т. ін.); сє(т) 1 (1453 Соя*. II, 
766); Сен. 1 (1495 АЛМ 85); Сент. 1 (1499 АЛМ вип. 2,36); 
сєк. 1 (1468 ВИ І, 128); місц. одн. сентебри (1440—1492 
АкЮЗР II, 106). 
Див. ^ СЕНТЕБРИЙ. 
СЄНЬКО див. СЄНКО. 
*СЄНЬКОВИЧЬ див. СЄНКОВИЧ. 
СЄНЬКОУШЬКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 

СЄНЮТА ч. (2) (особова назва): а кнзА юрьєви(х) боАрь 
бьі(л) при то(м) пань патрикіи краєвскии... а пань сєнюта 
боАри(н) кнзА ивана острозкого (Острог, 1458 ОЖДМ); 
вєдько писар брал личбу у Сенютьі (б. м. н., 1497—1498 
АЛРГ 79). 
ФОРМИ: наз. одн. сєнюта (1458 ОЖДМ); род. одн. Се- 

нютьі (1497—1498 АЛРГ 79). 
*СЄПТЄВРІЙ див. СЕНТЕБРИЙ. 
*СЄРАКОВОс. (1) (назва селища у Волинській землі): Ми 

кнзь сємєнь алєкандрович (!) дали єсми... кнзю юрью 
борисовичю селище на имя сєрако(в) (Київ, 1465 ДГСОС). 
ФОРМИ: наз. одн. сєрако(в) (1465 ДГСОС) 
*СЄРБОУЛОВЬ прикм (1) <0 сєрбоул ова 

поліна (1) (назва поляни у Молдавському князівстві): 
и тако(ж) к томоу сєлоу и к том(оу) (зіс.— Прим вид.) 
хотарю и сєрбоулова поліна (Сучава, 1448 Со5/. II, 300). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. сєрбоулова (1448 Сові II, 300). 
Пор *СРЬБОУЛЬ 
*СЄРБЬСКИИ прикм. (2) сербський (1): заноужє ваша 

мл(с)ть знаєте на(с) ліпши колко господарьства бьіло 

грєцкоє и нє одно и сєрбьскоє... и босна то оужє бгь поко- 
риль по(д) поганьство наши(х) гріховь діл А (б. м н., 
1484—1486 ГСПТЗ); 
сєрбьская долина (1) (назва долини у Мол¬ 

давському князівстві): а хотарь томоу сєлоу... о(т) той до¬ 
лини прості на сєрбьскои долини (б. м. н., 1411 Сові. І, 
84). 
ФОРМИ: наз. одн. с. сєрбьскоє (1484—1486 ГСПТЗ); 

місц. одн. ж. сєрбьскои (1411 Со5/. І. 84) 
*СЄРБЬСКИИ див. *СЄРБЬСКИИ. 
*СЄРГИЄВЬ прикм. (і) О манастьїрьСєрги* 

є в ь див. МОНАСТИРЬ. 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Сергиєвоу (1459 Р 174). 
СЕРГОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А писаль Сєнько 

дьякь княгининь Серговичь (Кобрииь, 1465 АкВАК III, 
4). 
ФОРМИ: наз. одн. Серговичь (1465 АкВАК 111, 4). 
*СЄРДЄЧНЬІИ прикм (2) сердечний: ми богдань воє¬ 

вода... вьізнавами ис тьімьто нашимь листомь... оже приш¬ 
ли єсмо оу вєчноую єдность... и оу сєрдєчноую приазнь 
ис нашимь милимь отцємь и приатєлємь, ис паномь дєт- 
рихомь боучацкимь з Азловца (Сучава, 1449 Сой/. II, 746); 
а они па(к) по(д) то сА по(д)давали присігою своєю., би¬ 
ти на(м) вірнн и ср(д)чньш отець и пріАтє(л) (Сучава, 
1457 Со5/. II, 811). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ср(д)чнми (1457 Сові її, 811); 

знах. одн. ж. сєрдєчноую (1449 Сові. II, 746). 
*СЄРДЦЄ с. (93) 1. (центральний орган кровообігу) 

серце (1): а нєприАтєль вашєи мл(с)ти и намь то би оусли- 
шаль ємоу би острии гвоз(д)ь прошєль бьі сквозє єго 
ср(д)цє (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 

2. (символ душевних якостей людини, почуттів, пережи¬ 
вань, настроїв) серце (85): ми иляшь воєвода... знаменито 
чинимо... како пилни оу розюми и оу сєрдьци своімь 
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рожложивьшьі (і) щкоди, наияснєишєму княжатю... вла- 
дисла(в)... прєзь... о(т)цА нашєго... оучиНєнні... землю 
шєпиньскоую... ворочаєми (Львів, 1436 Созі. II, 706); 

Сє азь... кнзь ан(д)рє(и) владимирови(ч)... поклонихом сА 

оца своє(г) гробоу... и размисли(х) на своє(м) ср(д)ци 
Колико то гробовь а вси тни жили на сємь світі а пошли 

вси кь боу (Київ, 1446 Р 154); Которьш из соуда избє- 
гаю(т)... изь ср(д)ца зь гнєвліваго (XV ст. ВС 11); И поток- 
мивше и заплативше оусе вьішєписанное, господство мьі 
благопроизволи нашимь благьім произволєнїємь и чистим 
и світлим срьдцємь (Гирлов, 1449 БО II, 162); 
на сєрдци имити (що) (1) мати на совісті: мьі 

иляшь воєвода... знаменито чинимо... како... смиловавь- 
шьі ся а ни на сєрдци своімь то(г) имити памятоуючи до- 
ситьоучьінинїє... землю шєпиньскоую... ворочаєми 
(Львів, 1436 Созі. II, 706); оть оусєго сєрдца 
(4), с ь о у с и м с є р д ц є м ь (І) від щирого серця, 
щиросердечно: и тьі прєдьрєчєнньїмь мєрзАчкьі(м) (!) о(т) 
оусєго сєр(ди)цА о(т)поустили єсмьі, бєзь вьсікои льсти и 
хитрости (Бирлад, 1435 Созі. II, 679); и на то ли(ст) на(ш) 
дали єсмьі паноу михаилоу ло(г)0єтоу... аби о(н) сь 
оуси(м) ср(д)цємь нашє(г) оупокоА длі ходи(л) (Васлуй, 
1456 9СФ)\ ми стєфан воєвода... чинимь знаменито... ожє 
даєм... сєс наш листь... паноу Михоулоу логофєтоу на то: 
оузрівши лист господства ми, а ти прїиди к нам... заноуж... 
вєс гнів єсми тобі отпоуетили, от вьсєго нашєго сєрдца 
(Дольний Торг, 1470 БО II, 309); зегсісе ираіо (ко¬ 
му) (1) засмутився (хто), відчув себе скривдженим, зане¬ 
пав духом: коїїгЬу піпесгу їоі шазз розої ІесЬаІ езегег 
пазхиіи геїпііи к піети, Іибіет Ьу збіезіе тпоЬо зегбсіа 
ираіо, то!>уіПЬу: когої га піт $Іоії а иі:е паз іети >уі(Іаіеі 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140). 
ФОРМИ: род. одн. сєрдца, ср(д)ца 3 (1468 Ви II, 306; 

XV ст. ВС 11; 1470 БО II, 309); сер(ди)ц/й, зегс!сіа2 (1433 
ЗНТШ БХХУІ, 140; 1435 Созі. II, 679); еєрца 1 (1457 БИ 
II, 257); знах. одн. ср(д)цє (1484—1486 ГСПТЗ); ор. одн. 
ердцємь, ердцєм, срьдцємь, срьдцємь, ср(д)цемь, ср(д)- 
цємь, ср(д)цє(м), ерьдцєм, срь(д)цемь, срь(д)цємь, ерьд- 
цє(м), срьдцє(мь), срь(д)цємь, еєрдцемь 75 (1443 
ЛГСПМН: 1446 Созі. II. 263: 1448 491: 1458 
ІІГСММЦ; 1462 БО І, 70; 1466 І, 105; 1473 БО І, 181; 
1488 ВВ І, 342; 1491 Б^ І, 452; 1499 Б^ II, 162 і т. ін.); 

ерцємь, срцє(м), срцє(м), ерьцемь 5 (1452 иіН^Аь 500; 
1453 Созі. II, 493; иір«А» 503; 1462 Созі. и. 10; 1473 ШКН 
164); стльїмь ! ср(д)це 1 (1453 Со5*. II, 461); місц. одн. 
на (оу) еєрдьци, сєрдци, ср(д)ци (1436 Созі. II, 706; 1446 
Р 154). 

*С€РДЬЦЄ див. *СЄРДЦЄ. 
♦СЕРДЯТИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

Я, Война, пана Немиринь сьінь... записую матце своей... 
Сердятичи (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: знах. Сердятичи (XV ст. АрхЮЗР 8/ IV, 

27). 
СЄРЄБНЬІИ прикм. (2) срібний (1): А сє знаменито будь., 

ожє ми пань гнівошь... дали єму... два хрести еєрєбная 
(Вишня, 1393 Р 52); 
еєрєбнии коузнєць (1) (майстер, який 

посріблював речі й чеканив срібло) срібляр: а при томь 
бшь... Сємєнь Тоуратичь Зань Широкобокович мать- 
вієць еєрєбньш Коузнєць давьідєць (б. м. н., 1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. еєрєбнии (1369 ПСЧК1; знах. де. ч. 

еєрєбиая (1393 Р 52). 
Див. ще *СЄРЄБРАНЬІИ, *СРЄБРЬНЬІИ. 
СЄРЄБРО с. (56) срібло (37): коупиль пань ганько 

сварць... село и землю... за с гривень серєбра (Львів, 
1368 Р 15); пани хонька... продала єсть тоть мунастирь 

за к гривень серєбра вісного (Перемишль, 1378 Р 25—26); 

а на головноє мито, у сочаві, оть Вї кантари одинь ру¬ 
бель серєбра (Сучава, 1408 Созі. II, 631); Ивашко Репа,,. 
привезь до мене до Крозь... и гроши, и серебро (Вільна, 
1498 АЛМ 163); 
еєрєбро жьжєноє (4) (срібло, одержане шля¬ 

хом виплавки з руди) неочищене срібло: а львовчАнє што 
ймуть принести сами изь угорь еєрєбро жьжєноє, оть тога 
серєбра што бихомь мьі купили собі колко будєть нам на- 
добно (Сучава, 1408 Созі. її, 632); А Ливовчакє що имоут 
сами приносити еєрєбро жєноє от Оугор, от того серєбра 
боудєт ли нам надобн, а ми абихом оу них коупили гото¬ 
вими пинізми (Сучава, 1460 БО II, 275); литоє еє¬ 
рєбро (4), еєрєбро литоє (3) див. *ЛИТЬІИ; 
фрАжьскоє (фрАзьскоє) еєрєбро (8) 
див. *ФРАЖЬСКИИ. 
ФОРМИ: наз. одн. еєрєбро (1408 Созі. II, 632; 1434 Сох/., 

II, 670); род. одн. серєбра (1368 Р 15; 1369 ПСЧК\ 1378- 
Р 26; 1388 31\ 1408 Созі. II, 631; 1411 Р 77; 1436 Созі. І„ 
468; 1448 Созі. II, 362; 1456 Созі. II, 791; 1462 БО І, 67 і 
т. ін.); знах. одн. еєрєбро, серебро (1375 Р 20; 1387 СП 
№ 12; 1408 Созі. II, 632; 1411 Р 77; 1434 Созі. II, 669 , 670; 
1456 Созі. II, 790, 791; 1460 БО II, 275; 1498 АЛМ 16$ 
і т. ін.). 
Див. ще *СРЄБРО. 
*СЄРЄБРАНЬІИ прикм. (1) срібний: сє язь сомирє- 

ний єп(с)пь олк(с)іи... застали єсмо оу стго спса на крас- 

но(м) В гривєньцє золотн(х) а Щ сєрєбрАньі(х) (б. м. н.г 
1429 Р 114). 
ФОРМИ: род. мн. сєрєбрмиьі(х) (1429 Р 114) 
Див. ще СЄРЄБНЬІИ, *СРЄБРЬНЬІИ. 
*СЄРЄД ч. (3) середина: А хотарь Бьлошєщим да єст 

почєнши от крьниці Вльканова до крьниці Корнина... 
а от толі... право на доброви до серед добровоу (Сучава, 
1475 ВВ І, 206); А хотар той... части... оу Прокопов сад 
иа столпь от толі чєрєс серед сада Тоуличєва та на поутг 
(Сучава, 1499 Ви II, 136). 
ФОРМИ: род. одн. серед (1475 І, 206); знах. одн. се¬ 

ред (1493 ВБ II, 27; 1499 II, 136). 
*СЄРЄДА ж. (3) середа: а дана грамо(т)... в середу 

дєкабрА ЗІ днь (Молодечно, 1388 Р 44); а да(н) оу чєрнА- 

хове оу сєрє(д) 5 ндли Свто(г) великого посту по(д) літьі- 

розтва хретова а лі(т) и у лі(т) лє лі(т) аминь (Черняхів, 
1435 Р 133); а сєго годоу пє(р)вого маю(т) намь да(ти) нд 
(с)вєтого михаила день пА(т)соть золотихь... а по вєлицє 
дни в еєрєдоу толькожь пАтьсоть золотьіхь (Краків, 
1487 АМЛ). 
ФОРМИ: знах. одн. середу, серєдоу, сєрє(д) (1388 Р 

44; 1435 Р 133; 1487 АМЛ). 
Див. ще '‘'СР'їїДА. 
*СЄРЄДНЬІИ прикм. (5) (розташований посередині чо¬ 

го) середній: а хотарь имь нижни о(т) марьішєвьци валь... 
отолА (!) к тєплици тугь могила а отолА (!) к еєрєту сє- 
рєдь(н)аа могила (Роман, 1392 Со5^. І, 7); а ми такождєре 
и от нас єсми дали и потвьрдили слоузі нашємоу Єфре- 
моу тотоу прАдрєчєнноую трєтоую еєрєдноую част села 
от Костєщи на оустїє Чюхра (Сучава, 1499 ІШ II, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. сєредь(н)аа (1392 Созі. І, 7);. 

дав. одн. ж. еєрєднои (1499 Ви II, 130); знах. одн. ж. се- 
рєдноую (1499 ви II, 130). 
Див. ще ^СР'ЕДНЇИ. 
*СЕРЕДОПОСТЬЕ с. (1) (назва середини великого пос¬ 

ту, четвертий середохресний тиждень посту, також 
календарна дата) середопістя: а от Божяго нароженя до- 
середопостья мито взАли есмо дванадцять копь и осмь 
грошей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: род. одн. середопостья (1497—1498 АЛРГ 79).. 
♦СЄРЄДЬНЬІИ див. *СЄРЄДНЬІИ. 
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*СЄРЄТ див. СЄРАТ. 
^СЄРЄТСКЬІИ1 прикм. (21): то мито сєрєтскоє (Сучава, 

1434 Сові. II, 669); То єст мито Сєрєтскоє (Сучава, 1460 
II, 275); 

ОСєрєтскьіи т р ь г ь (18) (назва міста у Мол¬ 
давському князівстві) Серет: а оу сєрєтскомь трьгоу, от 
крамних річєх (1)... от гривноу три гроши (Сучава, 1434 
Сові. II, 669); и дали єсми... нашємоу монастироу о(т) поу- 
тнои... прихо(д) вьси камєни о(т) воскоу о(т) нашєго 
сєрєцкого трьга (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: род. оди. ч. Сервісного, сєрє(т)ского, Сєрєтс= 

«(о)г(о) 4 (1464 ВО І, 83; 1479 ОС 140; 1481 ВО І, 256; 
1488 ВО І, 347); Сєрєцкого 4 (1464 ВО І, 84; 1488 ДГСПМ)\ 
Сєрєтскаго, ЗегеїзкаЬо 3 (1465 СЬ 176; 1473 ВО І, 181); 
сєрєцкаго 2 (1471 ДГСМПБ); знах. одн. ч. сєрєцкіи (1455 
Сові. II, 774); місц. одн. ч. оу Сєретском, сєрєтскомь 3 (1434 
Сові. 11,669; 1456 Сові. 11,790; 1460 ВО II, 275); оу сєрецко(м) 
1 (1453 Сові. II, 766); наз. одн. с. Сєрєтскоє 2 (1434 Сові. 
її, 669; 1460 ВО II, 275); сєрєцкоє 1 (1456 Сові. її, 790). 
Див. ще *СИРАТЬСКЬІИ1, *СР1іТСКИИ. 
Пор. СЄРАТ. 
СЄРЄТСКЬІИ2 ч. (2) (особова назва): а на то свідковє, 

пан о жюржь староста... пані, владі, сєрєтскьіи (Сучава, 
1408 Сові. II, 633); а на то є(ст)... віра пана влада сєрітс- 
кого (Сучава, 1409 Сові. І, 65). 
ФОРМИ: наз. одн. сєрєтскми (1408 Со$/. II, 633); род. 

одн. сєрітского (1409 Сові. І, 65). 
Див. ще СИРАТЬСКЬІИ2. 
*СЄРЄіЬ ч. (56) (назва річки) Серет: гнь їо романь 

воєвода обладаА землеюмолдавьскою... даль єсмь исмоимь 
сьіньми олєксаньдро и богдань слузі нашєму иваньїшю 
витАзю... г села на сєрєті (Роман, 1392 Сові. І, 7); и дали 
господствоу мьі пєть сель: єдно на Кракові на имі Каоу- 
чєлєщи... дроугоє на СєрєгЬ на имі Гьідинци (Ясси, 1500 
ВО її, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. до Срєть (1403 #5 339); 

род. одн. серєта (1392 Сові. І, 7; 1453 Сск/. II, 472); дав. 
одн. сєрєту (1392 Сові. І, 7); знах. одн. сєрєгь 1 (1392 Сові. 
І, 7); Срєть, Сьрєт 2 (1403 339; 1491 ВО І, 464); ор. одн. 
серетомь (1428 Сові. І, 202); місц. одн. на (оу) серєті, 
сєрєтм, сєріт/л, <Сє)реті, Сєр(єті) 36 (1392 Сові. 
I, 7; 1431 Сові. І, 317; 1443 ВАМ 41; 1453 Сові. II, 472; 
1460 Сові. 3. 33; 1462 Сові. ^. 10; 1470 £)/Я«Л» 522; 1481 
ВО І, 258; 1490 ОС 147; 1500 ДА 260 і т. ін.); на Сєрєти, 
Зегеіі 4 (1435 Сові. І, 403; МЗФ 3; 1465 ОЬ 176; 1468 ВО 
II, 306); на сєріти 1 (1470 ОІД«А» 522); на Сьрет 4 (1479 
ВО І, 226; 1491 ВО І, 464); оу Серет і (1480 ВО І, 246); 
«а сєрі(т) 1 (1431 Сові. І, 317). 
Див. ще *СИРЄГЬ. 
СЄРЄЦЄЛОВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): ми панове 

господарі иашєго, илїи воєводи, на имА пань вилча о(т) 
липники... и пань дамакоушь сєрєцєловскии... вмзнава- 
ємь тьімь то наши(м) листомь... ИЖЄ ПОВЬІННИ ЄСМЬІ єго воли 
пристати и... послоушни бити (Львів, 1436 Сові. II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. сєрєцєловскии (1436 Сові. II, 701). 
* СЄРЄЦЄЛ Т> ч. (3) (назва села на Буковині): Ивашко 

от Сєрєцєл стратил тота села (Ясси, 1459 ВО І, 32). 
ФОРМИ: род. одн. Сєрецєла 1 (1459 ВО І, 32); Сєрєцєл 2 

<1459 ВО 1,31,32). 
Див. ще СИРЄЦЄЛЬ. 
*СЄРЄЦКИИ див. *СЄРЄТСКЬІИ 1 
*СЄРЄЦКІИ див. *СЄРЄТСКЬІИ 
*СЕРКИЗНЬІИ прикм- (1)<>серкизная неді¬ 

ля (1) (назва восьмої неділі перед великоднем, також ка- 
лендаона дата) м’ясопусна неділя: А писань вь Кобрьіни, 
вь літо шесть тисячи девятьсогь семдесягь третего... мі- 
сеца фебруарія девятьнадцатого, иа серкизной неділи 
ОСобринь, 1465 АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. на серкизной (1465 АкВАК НІ» 4). 
*СЄРКИЗЬ див. СЄРКИЗЬІ. 

СЄРКИЗЬІ ч. (2) (особова назва, вірм. Заїрів, Загкіз, 
гр. Хірую^): и місти(ч) добри люди, при то(м) били, имє- 
ноує(м) ихь василчі митни(к),.. сєрки(з) вои(т) ормін- 
скьі (Сучава, 1449 Сові. II, 386); а на то, коли єсми хотарили 
то(т) хотарь... бьіль на(ш) митрополії(т), ки(р) 0ео(к)тксть... 
па(н) сєркизьі воить о(т) со(ч)ві, па(н) ивашко армінчи(н) 
(Сучава, 1456 Со5/. II, 583). 
ФОРМИ: наз. одн. сєрки(з) 1 (1449 Сові. II, 386); сєрки- 

зм 1 (1456 Сові. II, 583). 
*СЕРНИКИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Серники: Се я па(н) олизарь кирдеевичь маршалко зємли 
вольіи(с)кое староста лоуцкьш и сь своєю жеиою Феодо¬ 
сією, запи(соу)вае(м) ись своее очини и деднинн ись сер- 
никь... десятиноу, оу поли и сь озими и сь яриньї... кь 

стомоу спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: род. серни кь (1487 ВОРСР 178). 
*СЄРНОКТ> ч. (2) (назва села у Галицькій землі) Сар- 

ники: а тако(ж) пани марєкоріта росоваА да(л) своє село 
сєрно(к) тучнАкови (Галич, 1418 Р 89). 
ФОРМИ: знах. одн. сєрно(к) (1418 Р 89); місц. одн. оу 

серньку (1418 Р 89). 
*СЕРіИ> ч. (1) (назва села у Волинській землі): Я, Вой- 

на, пана Немиринь сьінь... записую матце своей... Сернь 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. Сернь (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
СЄРНІїЧКА ж. (1) (назва плоскогір'я у Молдавському 

князівстві): А хотар томоу... сєлоу... от толі чєрєс зьпо- 
дїю що сі зовєт Сєрнічка на дАл на копаноу могилоу (Су¬ 
чава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: наз. одн. Сєрнічка (1492 ВО І, 510). 
*СЄРПТ> ч. (2) 1. (назва сільськогосподарського знаряд¬ 

дя) серп (1): от коси, и от серпи... щобьі платили оу Сєрєти 
мьіто от гривноу три гроши (Сучава, 1460 ВО II, 273). 

2. (назва феодальної повинності селян) (1): А сє А кнА(з) 
лєвь... да(л) єсмьі іма оу пєрємьіскоі волость (!) село до- 
баиєвичь и сь землею... и сєрпо(м) и с коса(м) (Львів, 1443— 
1446 Р 147). 
ФОРМИ: ор. одн. серпо(м) (1443—1446 Р 147); наз. мн. 

зам. род. от серпи (1460 ВО II, 273). 
*СЄРЦЄ див. *СЄРДЦЄ. 
*СЄРЬІИ див. *С1їРЬІИі. 
*СЄР'£ТСКИИ див. СЄРЄТСКЬІИ2. 
«СЄР'ВГЬ 1 див. *СЄРЄГЬ. 
СЄРІїТЬ2 див. СЄРАТ. 
СЄРАТ ч. (28) (назва міста у Молдавському князів¬ 

стві) Серет: ми алєксандрь воєвода... и ми боАрє... знає¬ 
мо чини(м),.. и(ж) єсми дали... сєрє(т) мисто... сестрі гос- 
подарА нашєго королА по(л)ского (б. м, н., 1421 Сен/. І, 
141—142); а на Сєрєти имоут давати от гривни по полтора 
гроша, а риби от воза нє брати (Сучава, 1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на (оу) еєрлуг (1434 Сові. II, 

669, 670); дав. одн. сєрєту (1421 Сові. І, 142); знах. одн. 
еєрєт, серє(т), сермт (1421 Сой/. І, 142; 1434 Со5/. II, 669; 
1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 275); місц. одн. оу (иа) 
Сереті, еєріті, еєрет/л 12 (1434 Сові. II, 669, 670; 1445 
Сові. II, 729, 730; 1456 Сові. II, 788, 789, 790; 1460 ВО її, 
274, 275); оу (на) Сєрєти 9 (1434 Со5^. II, 669; 1456 Сох/, 
її, 790, 791; 1460 ВО її, 273, 274, 275, 276). 
Див. ще ^СЄРЄТСКЬІИ1 (Сєрєтскьіи т р ь г ь>, 

СИРАГЬ. 
СЄС див. СЄСЬ. 
СЄСТИ дієсл. док. (11) 1. поселитися, осісти (2); тімь 

ми... дали єсми ємоу... єщє еєлищє гдє сили били коскови 
сновє (Сучава, 1437 Сові. І, 541); и тако(ж) потвєржаємь 
єму єго села... на рєвті... и пониже рєвтомь, оу билои 
крьници, гдє сили (Сучава, 1453 Сові. II, 472). 

2. зайняти високе становище (1): осподарь мои вєликии 
король дал ми намістничати оу луцьску ись єго руки 
сіль єсмь (б. м. н.. 1386 Р ЗО): 
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сісти на воєводстві (1) стати воєводою Мол¬ 
давського князівства: мьі стєфань воєвода... знаємо чи- 

нимь... ажі изь бжьєю помочью вєлєбного кро(л) влоди- 
слава... сіли єсмь на воєвод(с)тві зємли молдав(с)кои 
(Сучава, 1395 Сові. 11,611—612); сісти на столі 
(2), сєсти на столцьі (2) сісти (вступити) на пре¬ 
стол: відомо даемь иашєму бра(т) ажь єсмь сіль иа столі 

великого цретва (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); Тєжь 
всказаль к намь ижь єсть ємоу вдячно да(л) намь богь 
сєсти на сто(л)цьі о(т)ца нашого на о(т)чьікє нашо(и) на 
вєликомь кня(з)ствє литовьскомь г(с)дромь єсмо зоста(ли) 
(Вільна, 1493 ОПВВ 152); 
О сісти на с о у ді (2) засідати в суді, вести 

судову справу: а коли (ж) сАдоуть на соудЬ тогди тьіи(ж) 
жалоби штос А прє(д) ними діють имаю(т) тоуть соуди(т) 
а инді воставаючи еь соуда (XV ст. СЯ 43); сісти на 
оудовьємь стольци (1)не втратити віна, яке 
записав їй чоловік: коли моужь жєнє оумрєть тогдьі жоиа 
сАдьть на оудовьємь стольци во всє(м) имєнїи и оу томь 
вєлїкии щкодьі дєтє(м) діють (!) (XV ст. СЯ 40). 
ФОРМИ: інф. сєсти (1492—1493 ПВФЧ; 1493 ОПВВ 152); 

перф. 1 ос. одн. ч. сіль єсмь 1 (1386 Р ЗО); єсмь сіль 1 
(1392—1393 РФВ 170); єсмь... сіль 1 (1392—1393 РФВ 170); 
1 ос. мн. сіли єсмь (1395 Со5/. II, 612); 3 ос. мн. сили (1453 
Сові. II, 472); пперф. З ос. мн. сили били (1437 СозЛ І, 541); 
майб. З ос. одн. садє(т) 1 (XV ст. ВС 12); судіть 1 (XV ст. 

СЯ 40); 3 ос. мн. с/адоуть (XV ст. СЯ 43). 
Див. ще ВСЬСТИ, *ИСЬСАСТИ, ОСЄСТИ 1, *СЄДАТИ, 

сєдити. 

СЄСТРА ж. (269) сестра: Азь рабь бжїи... стєфань... 

коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за своЖ дшж... и ро(д)тєль мои(х)... 
и сєстрь мои(х) (б. м. н., 1401 ЗКЄ); А сє А пань Ань 
щькотьскии... свідчю то и познаваю... ижь прида пьрьдь 
на(с) и пьрь(д) зємлАньї филь мАковичь.. с минько(м) 
и зАть(м) и сестрою... своєю доброю волью... познали то 
ижь суть прода(л)... па(н) колі далюєвьско(м) остаточную 
свою половину дідьнинн (Галич, 1409 Р 74); а мні тіжь 
кнАзю Михайлоу Васильєвичоу Збаражскомоу нєнадобі 
того иміньА... искати... подь сестрою моєю кнАжною 
Настасьєю (Вільна, 1482 А8 І, 79); а хтоби мєл того имі- 
иА под кн(є)гинєю искати либо дАдки мои, любо сестри 
(в ориг. сєсєстрьі.— Прим, вид.) мои... инокн(є)г<и>ни єє 
милости нє надобе ничого с тими мовити (Луцьк, 1494 АЗ 
І, 101); И оуставши наши слоуги Сима и брат єго Оника 
та заплатили оуси... пинізи... оу роуки слоузі нашемоу 
Сими Вені и сестри єго Моуши (Ясси, 1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. сестра 89 (1428 Сох/. І, 202; 1446 

Сові. II, 247; 1467 Вй І, Г20; 1479 ВО І, 223; 1483 ВО І, 
269; 1490 ДГСХМ; 1493 ПГВСП; 1499 НА 257; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 28; 1500 50 7 і т. ін.); зам. род. от сестра 5 
(1488 ВО І, 325; 1490 ВО І, 437; ДГСХМ; 1497 ВО II, П9); 
зам. дав. дочци ... и сестра 1 (1499 ВО II, 154); род. одн. 
сестри 4 П484 ВО І. 286: 1490 ВО І, 437: 1491 ВО І. 459: 
1499 ВО II, 162); сестри 3 (1453 Сові. II, 472); дав. одн. 
сєстри, сєстр(и), се(с)три, се(стри) 78 (1442 Сові. II, 101; 
1461 ВО І, 45; 1479 ВО І, 224; 1483 Со5/. 5. 122; 1490 
ДГСХМ; 1491 Со5/. О- 37; 1495 ВО II, 84; 1499 НА 257; 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); сєстр-ь 
4 (1421 Сові. І, 142; 1443 ВАМ 41; Со5/. II, 141; 1467 ВО І, 
119); сестре 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); сьстри 1 (1491 
ВО І, 451); знах. одн. сєстроу (XV ст. ВС 7 зв., 29 зв.); 
ор. одн. сестрою, сєстр(ою) (1409 Р 74; 1412 Р 81; 1461 ВО 
І, 45; 1479 Сох/. 5. 98; 1482 АЗ І, 79; 1487 ВО І, ЗОЇ); 
місц. одн. по сестре (1412 Р 81); наз. мн. сєстри, сєст(р)и 
26 (1489 ВО І, 367; 1490 ВО І, 432; 1491 Сові. О. 37; 1492 
ВО І, 509; 1494 ВО II, 37; 1495 ВО II, 64; ПГВСР; 1499 
ВО II, 130; 1500 Со5*. 5. 234; 50 7 і т. іи.); сєстри З (XV 
ст. ВС 22 зв.. 36); ї сєсєстри 1 (1494 АЗ І, 101); род. мн. 

сєстрь (1401 ЗКЄ); дав. мн. сєстрамь, сєстрамь, сестрам, 
сестра(м) (1427 Сові. І, 196; 1429 Сові. І, 290; 1433 Со5/. 
I, 359; 1436 ВАМ 29; 1469 ВО І, 138; 1480 ВО І, 246; 1488 
ДГСВМЩ; 1491 Со5/. О. 37; XV ст. СЯ 41; 1495 ПГВСР 

1 т. ін.); знах. мн. сєстри 2 (XV ст. ВС 35 зв., 36); ! скр 1 
(XV ст. ВС 8 зв.); ор. мн. сестрами (1469 ВО І, 138; 1488 
ДГСВМЩ; 1491 ВО І, 451); місц. мн. о сєстрахь, сєстра(х) 
2 (XV ст. ВС 6 зв., 22); зам. роб. от сєстрах(ь) 1 (1500 НА 
260). 
СЕСТРЕНЕЦЬ, СЄСТРЄНЄЦ ч. (10) (син сестри) пле¬ 

мінник, сестринець (діал.): а пань Юшко Камка даль 
пану Стецку Шишкиничу, противь нашого села, таково ж 
село сестренцу своєму (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/1II, 
627); А при томь бшіь князь Федорь Ивановичь Я росла- 
вичь... а князь Константьінь 'в'едоровичь сестренець (Віль¬ 
на, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. сестренець, сєстрєнєц (1488 АЗ І, 

242; 1499 АСИ VI, 3); род. одн. сестрєнца (1488 Л5 І, 242); 
дав. одн. сестренцу (1471 АрхЮЗР 8/111, 627); знах. одн. 
сестрєнца (1471 АрхЮЗР 8/111, 627); наз. мн. сестренци 
(XV ст, АрхЮЗР 8/IV, 28); дав. мн. сестренцомь (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 28). 
Див. ще СЄСТРИЧИЧ. 
*СЕСТРЕНИЦА ж. (3) (дочка сестри) племінниця, се- 

стриииця (діал.): А дали есмо напредь речоной паией 
Костюшковой 0етимьи, сестреници пана Немириньї... 
зверху вьіписаное имінье (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 21); 
а чого есмн сестреницамь своимь не отдаль ихь скарбу, 
тое и тепере у мене єсть (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: дав. одн. сестреиици (1452 АкЮЗР І, 21); 

дав. мн. сестреницамь (1498 АЛМ 163). 
Див. ще *СЕСТРИНИЦА, СЄСТРИЧИЧА. 
*СЕСТРИНИЦА ж. (2) (дочка сестри) племінниця, се- 

стриниця (діал.): А коли пань Петрь поняль сестрини- 
цу моу у Крозахь и я мовиль пану Петру... поідь ти по- 
тьімь имінемь и кривдь осмотри (Вільна, 1498 АЛМ 
163). 
ФОРМИ: знах. одн. сестриницу (1498 АЛМ 163); знах- 

мн. сестриници (1498 АЛМ 163). 
Див. ще *СЕСТРЕНИІ|А, СЄСТРИЧИЧА. 
СЄСТРИЧИЧ ч. (32) (син сестри) племінник, сестри- 

иець (діал.): а на то віра... жюпана пана стє(фана) наше- 
го еєстричича (Сучава, 1393 Сові. І, 14); <И оус>тавши на¬ 

цій слоуги Братоул и брат єго Косте та заплатили... И злат 
татарских оу роуки Іоноу синоу Іо<ньшєл)а апрода, и 
сєстри чи чєм єго Сима и братом єго Іоноу и Драготь, си¬ 
ном Станин(им), оуноуком Іоньшєла апрода (б. м. н., 
1497 ВО II, 123—124). 
ФОРМИ: наз. одн. сєстричич (1490 ВО І, 400, 403; 1495 

ВО II, 248); род. одн. еєстричича (1393 Со5/. І, 14); дав. 
одн. сєстричичю 4 (1490 ВО І, 400, 403; 1493 ВО II, 18, 19);: 
сєстричичу 1 (1442 Со5/. II, 101); сєстричичє(ви) 1 (1432 
Со5/. І, 343); наз. мн. сестричичи 4 (1491 ВО І, 447, 467г 
1493 ВО її, 22; 1495 ПГВСР): сєетричичєве, сестр(ич)и- 
чеве 2 (1491 ВО І, 458; 1497 ВО II, 123); род. мн. сєстри¬ 
чич (1491 ВО І, 459); дав. мн. сєстричичємь, сєстричичем* 
сєстричичє(м) 11 (1436 Сові, І, 459; 1491 ВО І, 447, 458* 
459, 467; 1493 ВО II, 19; 1495 ВО II, 76; ПГВСР; 
1497 ВИ II, 124); сєстричичим 2 (1489 ВИ І, 376; 1493 
В£> II, 18); ор. мн. сестричичи (1489 ВО І, 376; 1493 ВІ> 
II, 19). 
Див. ще СЕСТРЕНЕЦЬ. 
СЄСТРИЧИЧА ж. (12) (дочка сестри) племінниця* 

сестриниця (діал.): И оуставши господство ми и заплатили 
єсми оуси тоти вишєписанньш пинізи... оу роуки слоузі 
нашємоу Данкоу, синоу Симиноу... и оу роуки сестричичи 
єго Жоуржи и Аноушки и Васоутци (Сучава, 1481 ВО І, 
248); И оу том також прїидоша прАд нами и прАд оусимьї 
нашими... бояре... слоуга наш Гоурбаи, синь Оана Бьє- 
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шєскоула, и сєстричича єго НасгЬ, попадїА попа Михоула 
от Бани, дочка Анноушчина... и продали свою правоую 
отниноу (Сучава, 1499 ВВ II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. сєстричича (1495 ВВ II, 248; 1497 

ВИ II, 118; 1499 ВВ II, 134, 135, 162); дав. одн. сєстричичи 
(1481 ВВ І, 248; 1499 ВВ II, 135, 154); наз. мн. сєстричичи 
(1499 ВВ II, 130, 153); ор. мн. їсєстричичи (1481 ВВ І, 
248). 
Див. ще *СЕСТРЕНИЦА, *СЕСТРИНИЦА. 
*СЄСТРИЧИЧЬ див. СЄСТРИЧИЧ. 
! СЄСТРИЧНЬІХЬ (СТРЄЧНЬІХЬ) (1): О рожои (!) 

братїи алюбо сєстричньїхь (!) што скр (!) вьгдають замоужь 
(XV ст. ВС 8 зв.). 
Див. *СТРЄЧЬНЬІИ. 
сєсь, сєс займ. (77) (вказівний) цей: За(т)жь чинимо 

сєсь листо о г тисАчи а вашєи мл(с)ти стоить листо о чоти¬ 
ри тисАчи оу насо (Сучава, 1388 8Ь 678); сє азь пань ра¬ 
до уль... даємо відомо... вьеЬкому кто посмотрить на сєсь 
листь ажє балица... дадошє... три села манастирю (Сігет, 
1404 ГМ); а на то єсмьі дали облазничомь сєсь нашь листь 
(Зудечїв, 1411 Р 80); и сєсь листь нашь маеть тьрьівати 
в'Ьчно (Луцьк, 1438 Р 141); а иньїй бьі ся в то нихто не 
вьступаль, а на то есмо ему сес листь нашь дали з нашою 
печатю (Київ, 1459 ЗНТШ XI, 13); мьг Олєксандрь (в 
ориг. Оксандрь.— Прим, вид.) великий кн(А)зь литовс- 
кии... чинимь знаменито... всимь... которьгй на сєс н(а)шь 
листь посмотрит... иж... емоу имьнє н<а)шє... дали есмо 
(Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сєсь, сєс, сє(с) (1434 Р 129; 1435 

Р 132; 1438 Р 141; 1444 Сові. II, 208; 1475 АЗ І, 72); знах. 
одн. ч. сєсь, сєсь, сєс, сес, сє(с) 63 (1388 ЗЬ 678; 1401 /?//?; 
1411 Р 80; 1434 Сові. II, 668; 1439 Сові. II, 59; 1443 Р 144; 
1450 ЗНТШ XI, 7; 1472 АрхЮЗР 8/111,3; 1490 АЗ І, 92; 
1499 АЗ І, 117 і т. їн.); сєси 1 (1421 Р 92); знах. одн. с. 
хесє (1408 Сові. II, 663); знах. мн. ж. сєси (1435—1436 
Сові. І, 495; 1490 ВС 148). 
Див. ще СИІ. 
СЄТ част. (2) (підсилювальна) ось, оце: А сєт мьі -в’Єок- 

тисть, митрополить молдавскїи... вьізнавами... ажє мьі 
слюбоуємь... абьіхом мьі нє имали николи... отхилити сА... 
■от королА єго милости (Сучава, 1462 ВВ II, 288—289); 
А сєт мьі Стєфань воєвода... вьізнавамьі... ажє мьі и слюбоу¬ 
ємь... королеві полскомоу и великомоу кнАзю литовс- 
комоу... и роускомоу... абьгхомь мьі их милости верни... 

'бьіли (Сучава; 1468 ВВ II, 300—301). 
Див. ще СЄ. 
*СЄТ'ЬХОВЬСКИИ прикм. (1) (пор. ЗіесіесЬб™ у Поль¬ 

щі): В'Ьдаи то каждьіи члвкь кто на тьіи листь посмотрить 
оже я кнАзь єоунутии и кистютии... чинимьі мирь твєр- 
дьги ис королємь казимиромь... и сомовитомь и сь єго бра- 
томь... и сь єго зємлАми краковьскою-.. сєгЬховьскою 
<б. м. н., 1352 Р 5). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. сєтьховьскою (1352 Р 5). 
*СЄЯТИ див. СЇАТИ. 
*52ІЖ)2АТН див. СІНОЖАТЬ. 
*520ДЇ УЗ див. СЕДіЬІй. 
СИ1 див. СЬ. 
СИ2 (енклітична форма дав. одн. зворотного займенника 

у присвійному знач.) (27) свій: а такоже єсми потвердили 
монастироу нашємоу {оуси татаровє)... на им'Ь татаро(м) 
ил'Ь ватама(н) сь чєл'Ьдью си ананїє и(с) чєл'Ьдью си (Суча¬ 
ва, 1462 Сові.В. 11); и єщє єсми потвєпотвєрдили (1) нашє- 

м(оу) монастирю оуси монастирски цигане на имЬ сньї вла- 

дови... воика и михоуль и сь чєль(д)ми своими и андрь снь 
р(д)оуловь сь чєл'Ьдїю си (Сучава, 1470 522). 
СИ3 спол. (1) (молд. ши) і: мьі богдань воєвода... чинимь 

знаменито... ажє оумьіслили єсми добрьімь нашими оумьіс- 

ломь... си имаеми давати на каждьі го(д) по І бочкьг вина 
монастьгрю (Сучава, 1451 Сові. II, 401). 

*СИВЄРСКИИ див. СЙВЄРЬСКИИ. 
*СИРйТЬ ч. (і) (назва міста у Трансільванії) Сігет: 

писано... на столномь м'ЬсгЬ оу сигЬтоу (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: місц. одн. оу сигЬтоу (1404 ГМ). 
*СИДИТИ див. СЄДИТИ. 
*СИДОРОВЬ прикм- (1): а хотарь... на оуглоу пониже 

пасикоу сидоровоу оу л£сь (Сучава, 1446 ПГСПМР). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. сидоровоу (1446 ПГСПМР). 
Пор. СИДОРЬ. 
СИДОРЬ ч. (3) (особова назва, пор. Исидорь) Сидір: 

А при мн'Ь бьіль... пань Литаваровь, намесникь вербовский 
Сидорь (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 120); Биль намь 
чоломь... князь Александр Юревичь и просиль вь нась 
людей... Радивона, а Сидора (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 
58). 
ФОРМИ: наз. одн. Сидорь (1498 АрхЮЗР 8/ГУ, 120); 

знах. одн. Сидора (1500 АЛМ вип. 2, 58). 
Див. ще ИСИДОРЬ. 
ГИДИТИ див. СЄДИТИ. 
*СИЖА ж. (3) 1. риболовне спорудження (2): а також, 

никто да нє смЬю(т) сижьг оу чинити оу и(х) хотарь, на дни- 
стри (Сучава, 1455 Сові. II, 531); А також никто да нє 
смЬют сижи оуч(и>нити оу их хотар, на Днистри (Доль- 
ний Торг, 1458 ВВ І, 8). 

2. (водойма для зберігання і розмножування риби) са¬ 
жалка (1): мьі алєксандрь воєвода... чини(м) знаменито... 
оже... потвєржаємь и(м) ботна ись оусими озерами... ии(!) 
дв'Ь си(ж) на (д)нистрїа (Васлуй, 1452 ВІД«Ау> 500). 
ФОРМИ: знах. мн. сижи 1 (1458 ВВ І, 8); сижьі 1 (1455 

Сові. II, 531); знах. де. си(ж) (1452 ВІЯ«А» 500). 
*СИИ див. СИІ. 
СИІ, СЄИ займ. (1536) (вказівний) 1. цей (1466): И на то 

єсми даль господи ну отцу владьїцє сию грамоту мою 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/VI, 3); а на потвєржєньє сєго на¬ 
шого жалованья, и печать казали єсмо привісити (Луцьк, 
1438 Р 141); Сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч)... раз- 
мьісли(х) на своє(м) ср(д)ци. Колико то гробовь а вси тьіи 

жили на сємь св'ЬгЬ а пошли вси кь боу (Київ, 1446 Р 154); 
а хто сеє слово моє порушит по моєм животи, тот сьА роз- 
судит со мною перед богом (б. м. н., 1470 АЗ І, 67); и ваша 
бьі милость сихь пословь, нашого а и московьского, про¬ 
пустили мирьно черезь вашєй милости зємли, для нашое 
воли; бо сии пословє нє ходять на злость вашєй милости, 
але на доброту вашєй милости (б. м. н., 1499 ВВ II, 449); 
И потвєржаємь тьгє люди симь нашимь листомь в'Ьчно и 
непорушно ему самому и єго жоггЬ, и ихь дЬтємь (Краків, 
1500 АЛМ вип. 2, 58); 

(у сполуч. з іменником із часовим значенням) (про який 
ідеться) цей, даний (13): а записали есьмо тне дЬла в'Ьч- 
не и непорушне вь сій в'Ькь и вь будучій (Кобринь, 1401 
АкВАК III, 2); имаемьі ему то заплатити тьіхь оди ну тьі- 

сАчю рублєвь фрАзьского сєрєбра о(т) сєго дни вьгшєпи- 
санаго за два рокьі (б. м. н., 1411 Р 77); Тиж от сєго часоу 
и на п ото ум далшїи часк слюбоуєм томоу паноу Казими- 
роу кролю... правоу в'Ьроу ховати (Сучава, 1462 ВВ II, 
284); маю давати у годь одь сихь часовь и на в'Ьки віч- 
ньги (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 

2. (анафоричний, у знач, іменника с. р.) це (17): А по 
сємь нєнадобє вступоватись ни дєтємь моимь, ни внуча- 
томь, ни всєму роду моєму до вєка (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
ІДЧ, 3); и на кр'Ьпость сєму напгЬ пєчАти привісили єсмо 
к тому листу (Сучава, 1395 Сові. II, 613); Я кнАзь Михай¬ 
ло Васильєвичь Избаразький сьзнаваю се симь своимь 
листомь (Вишнівець, 1482 А5 І, 80); 
богь оть сєго свєта взяль (1) див. 

БОГЬ1; до сєго часоу (1), одь (от) сєго 
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ч а с о у (ч а с а) (7), одь (от) с и х ь часові. (3) див. 
ЧАСЬ 6; о т х о д и т и с є г о (з сего) с ві т а (3) див. 
*ОТХОДИТИ; первей сего (2) див. ПЕРВЕЙ2; 
пєрво сего (17) див. ПЄРВО; пєрєжє (пе¬ 
ре ж ь) с є г о (3) див. ПЄРЄЖЄ2; симт. разом (1), 
сими рази (2) див. *РАЗЬЧ 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сиі, (с)иі 2 (1341 ОБРН 75; 1413 

ОБРН 115); сей 1 (1415 Р 87); род. одн. чс. сего, сего, 
сє(г) (1401 ЛкВЛК III, 2; 1411 Р 77; 1421 Р 92; 1438 Р 
141; 1442 Сові. II, 88; 1451 Р 159; 1462 ЕЮ II, 284; 1470 
ОІР«Ау> 523; 1487 А8 І, 86; 1500 ДПЖН і т. ін.); дав. одн. 
ч., с. сєму, сємоу, зети, згети, згіети, сєм(оу), с(ємоу), 
сє(моу), сємо(у), (с)емоу, сєм(оу), сем(у) 621 (1388 Р 
39; 1402 Сой. II, 623; 1415 Сой. І, 117; 1429 Соз*. І, 249; 
1443 Р 145; 1454 Сові. II, 509; 1463 А8 І, 55; 1487 БО І, 
292; 1494 А8 І, 102; 1500 Сові. 5- 231 і т. ін.); сіму 1 (1394 
Р 54); знах. одн. ч. сен, сєї, сє(и) 15 (1375 Р 20; 1393 Сові. 
і, 13; 1400 Сові. II, 619; 1407 р 72; 1415 Р 87; 1445 ЗХП\ 
1459 Р 174; 1463 А8 І, 56; 1475 А8 І, 70; 1481 ГПМ і т. ін.); 
сій, сии 9 (1401 АкВАК III, 2; 1409 Р 74; 1418 Р 89; 1424 
Р 106; 1466 ОБРН 128; бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.); сій, сь(и) 
8 (1479 ОС 11; 1480 ОС 8, 9, 10, 11; 1481 КІ; 1497 ОС 12); 
сего 2 (1498 ВИ II, 409; 1499 ВО II, 449); си 1 (1455 №с. 
Вос. 3); !сєа 1 (1454 Сові. II, 517); ор. одн. чс. симь, симь, 
сим, си(м), сим(ь), сімь, 52ІІТ1, 8іш 366 (1393 Р 50; 1400 Сові. 
І, 36; 1410 АкВАК XI, 5; 1421 А8 І, 27; 1429 Сові. І, 266; 
1446 А8 І, 42; 1456 ЗСФ; 1466 А8 І, 62; 1492 Сові. 8. 161; 
1500 80 7 і т. ін.); сімь, сімь, сі(м), сім, сі(м), сммь, 
см(м), самь, сам 291 (1414 0/#«А» 441; 1426 Сові. 1, 182; 
1434 Сові. II, 667; 1441 ОВАс 34; 1448 Сові. II, 365; 1454 
Сові. II, 516; 1459 50 І, 35; 1471 0/Я«Л» 525; 1480 ВО І, 
238; 1500 Сові. 8. 234 і т. ін.); сьімь.сьі(м) 3 (1444 АохЮЗР 
1/VI, 8; 1446 0/Я«Л» 485; 1498 ГВКЛ 22); їсимо 1 (1419 Р 
90); сь(м) 1 (1472 Сові. О. 26); сєм 1 (1491 50 І, 466); місц. 
одн. ч.. с. по ґна. оу. вь. пои. вь. оісємь. сєґмь). сємь. сєм. 
сє(м) 21 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1376 Р 22; 1386" Р ЗО; 1421 
Сові. І, 142; 1433 Р 127; 1446 Р 154; 1449 АЛМ 8; 1462 50 
І, 70; 1476 ВО І, 337; 1481 Л5 І, 77 І т. Ін.); оу... сємоу 1 
(1458 Сові. II, 815); вь сим 1 (1476 50 І, 212); во сімь 1 
(1411 Сові. II, 638); на їсомо листу 1 (1388 55 678); наз. 
одн. с. сТе (1462 50 І, 70; XV ст. ВС 38; 1476 50 І, 211, 
216, 217); знах. одн. с. сїє, сіє, сиє ЗО (1438 0/Я«Л» 472; 
1444 Сові. II, 208; 1452 Сові. II, 462; 1455 Сові. II, 531; 
1458 ОіЯ«А* 513; 1462 50 І, 67; 1467 МіН. Оос. 126; 1472 
ВВ І, 170; 1490 50 І, 392; 1499 ВО II, 155 і т. ін.); сєе З 
(1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1462 50 І, 67; 1470 Л5 І, 67); сє З 
(1366 Р 12; 1446 Р 154; 1482 Л5 І, 80); сі 1 (1454 Сові. II, 
513); ! сьі 1 (1497 ОН. 5.); сь 1 (1491 50 І, 464); ! сь 1 
(1401 ЗКЄ); наз. одн. ж. сия, сил 2 (1478 ОБРН 130; 1491 
КЄ); сия 1 (1440—1492 АкЮЗР II, 106); род. одн. ж. сєї, 
сєа 3 (1401 ЗКЄ; 1421 Р 92); сеє 1 (1454 Л5 III, 10); сей 
1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29); дав. одн ж. сєи (1388 Р 42; 
1436 Сові. II, 698; 1454 Л5 III, 10; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 

'29; 1497 ОС 8); знах. одн. ж сюю 8 (1388 Р 42; 1396 А5 
I, 20; 1424 ДГВВ; 1429 Р 112; 1478 А5 III, 17; 1482—1491 
АрхЮЗР 7/11, 9; 1484 ЯМ); сию, сію, сїю, сіл 8 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1398 ДГПМ; 1401 ЗКЄ; 1429 Соз(. І, 
269; 1430 Реї;; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; 1492 ЗОЄ; 1499 
БО II, 447); сиоу і (1432 Сові. І, 343); і шию 1 (1478 ОБРН 
131); ор. одн. ж. сєю (1341 Р 2; 1427 Р 109; 1429 Р 112; 
1454 А5 III, 9); місц. одн. ж. в (на) сєи, сє(и) (1387 СП 
№ 12; 1453 ПГ0В; 1484 ЯМ; 1484—1486 ГСПТЗ); наз. 
мн. ч. сии (1499 50 II, 449); род. мн. сихь, си(х) (1401 
АкБлК III, 2; 1411 Сові. II, 638; 1448 Сові. II, 366; 1453 
Сові. II, 766; 1480 ОС 8; 1487 АМЛ; 1499 АСД VI, 3); 
знах. мн. си(и) (1487 АМЛ); знах. мн. ч. сихь (1499 50 
II, 449); знах. мн. с. сия (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); ор. мн. 
сими (І458 МіН. Оос. 121; 1462 ВО II, 289; 1479 50 II, 
351); місц. мн. во сіхь (1411 Сові. І, 638). 
Дав. ще СЄСЬ. 

*СИКВА ж. (2) (назва долини у Подільській землі): 
а одь Сиквьі дольшьі, до Мьіскова горба... — усе у лево 
грунть до Почапьінець (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. Сиквьі (1430 ГВКЛ 8). 
СИКУШКО ч. (1) (особова назва): А при томь бьгли 

сведьки... пан Хохлевский, пан Сикушко (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 8/ІУ, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Сикушко (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8). 
СИЛА ж. (37) 1. (реальні умови, засоби) спромож¬ 

ність, сила (3): ОуставлАємь и прїказоуємь всем шє(л)- 

тїсомь дховнимь и свє(т)скьімь по(д)лоугь и(х) имєнїя 
и сїльг имаю(т) с намї поитї на ж(д)оую (!) валкоу (XV ст. 
ВС 11 зв.— 12); а коли будєт сила моА, я дАдинои своєи 
кн(А)г(и)ни Семено(во)й (в ориг. Сємєной.— Прим, 
вид.) двістє коп за тьш имінА отложоу и имІнА свои к 
собі озму (Черлехів, 1485—1500 А5 І, 121). 

2. могутність, сила (2): аіцє ли кто пр(1)стлпить запо¬ 

вів) сіл... да є(ст) прокла(т) (!) о(т) ба... и вь днь страш¬ 

ний спсь да моу є(ст) сьпєрникь сь силол своєл (б. м. н., 
1401 ЗКЄ); Ачь по(д)лоугь часовь розньі(х) обьіча(и) и 

учи(н)кн члвчи измєньї колижь кажьномоу члвкоу вь 
єго доспєхоу во єго цюдностї и во єго сїлі не є(ст) досить 
окрашенїя колї не боудєть правьі окрашєнь (XV ст. ВС 
9 зв.— 10). 

3. збройні сили (14): а тижь коли би коториі нєприА- 
тєль своєю силою облогло тото иснии гро(д) галичь тогда 
тото исньїі воєвода и бра(т) его... имають... со оусєю своєю 
силою... того исного города боронити (Луцьк, 1388 Р 37); 
ажє будєть ва(м) надобі помочь на кого на ворога вашего 
Азь самь єсмь готовь за того тобі на помочь всєю моєю 
силою (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171); А пак коли... крол 
полскїи... и... братїя єго милости... поидоут сами своими 
парсоунами... и силами на тоурєцкого чьсарь... и тогди... 
господарь наш... имал би пройти чєрєс Басарабскую зем¬ 
лю (Гирлов, 1499 57) II, 423). 

4. насильство, примус (4): исталасА торгувлА... ажє 
пани хонька... добрнмь оумишліньємь своємь а никото- 
рою силою но сама то вчинила (Перемишль, 1378 Р 25— 
26); ЛУазгаЬ тіїоаі гаіо^аїі, зуїу Ьу Іезіе паш ^ іот пе 
сгупііі, ігЬу пат регетугуіе 5 піт детгаї (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ЬХХУІ, 141); а силу ни жадному да нє смієгь 
никто о(т) наши(х) людє(х) брашовліномь оу чи нити (Устя 
Баші я, 1435 Сові. II, 677); 

(в орудному відмінку, у знач, прислівника) силою, на¬ 
сильно (12): а изшє(д)шє о(т) того корєнє и плімєні или 
сїлол или плінєнїємь... никто да ні водень продаті л... да 
є(ст) свободна (б. м. н., 1401 ЗКЄ); Кто комоу сілою воли 
возмє(т) (XV ст. ВС 8); Протож кому коли в него подаєм 
пенязьі на квитациях з мита, тие би нехай року ждали, 
а до року би его не габали, и силою квитации на него не 
наметивали (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
своєю силою (1) самовільно: прото(ж) рєкн 

тєкоу(т) мєжї имєньи а ка(ж)ньш имєєть свои бірє(г) а 

коли(ж) тая рєка оучини(т) собе иноудьі бєрє(г) а нє члв- 
чьимь оучєнїємь (!) але своєю сілою а колї пєрвєишая 
тоуть имаєть биті правая гранїца (XV ст. ВС 10 зв.); 
приходити сілою (1) див. *ПРИХОДИТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. сила (1484 ЯМ; 1485—1500 А5 І, 

121; 1499 ВИ II, 424); род. одн. сили, сіли, $у1у, зіїу 
(1393 РФВ 170; XV ст. ВС 11 зв., 12; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141, 142); знах. одн. силу (1435 Сові. II, 677); ор. одн. си¬ 
лою, сїлою, силол, сїлол (1378 Р 26; 1388 Р 43; 1392— 
1393 РФВ 171; 1401 ЗКЄ; 1407 Сові. II, 629; 1436 Сові. 
II, 698; XV ст. ВС 10 зв., 15, 26 зв.; 1498 АЛРГ 83 і т. ін.); 
місц. одн. во сїлі (XV ст. ВС 10); ор. мн. силами 2 (1455 
Со5/. II, 770; 1499 ВО II, 420); силами 2 (1499 ВО II, 422, 
423). 



•СИЛЕВЕСТРЬ — 344 — *симонь 

*СИЛЕВЕСТРЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Сєливєстрь, 
гр. 2£^реатро5, лат. Зііуєзієг) Сильвестр: я Семень с кол- 
ковь... уписаль есми... Печерскому монастир у родители 
иаши Іоана Ірину... Силевестра (Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: знах. одн. Силевестра (1398 ДГПМ). 
Див. ще СЄЛЄВЄСТРОУ. 
*СИЛЄНЬ див. СЇЛЬНЬІИ. 
СИЛИШОВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): мн... пань 

микь силишовскьіи и пань илїашь спатарь... вьізнаваемь... 
ижє повьінни єсмьі єго воли пристати (Львів, 1436 Сові. II, 
701). 
ФОРМИ: наз. одн. силишовскьіи (1436 Сові. II, 701). 
ІСИЛИЩЄ див. СЄЛИЩЄ. 

*СИЛИЩОВО ГОРОДИЩЕ див. САЛИЩОВО ГОРОДИЩЕ. 
СИЛЇОН ч. (1) (особова назва, цсл. Силуань, гр. ЕіХоиа- 

уоЄ, лат, Зііуапик) Силуан: И пак оу том прїидошє прАд 
нами... Исаико и брат єго"Силїон... и продали свою правоую 
отниноу (Бирлад, 1495 ВО II, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. Силїон П495 ВО II. 641. 
Див. ще *СЕЛИВОНЬ, СИЛОУАНЬ. 
*СИЛНО присл. (1) силою, насильно: о нєкоторои речи 

што хто комоу си(л)но возмє(т) (XV ст. ВС 29 зв.). 
Див. ще *ОУСИЛНЄ. 
СИЛОАНЬ див. СИЛОУАНЬ. 
СИЛОАНЬ див. СИЛОУАНЬ. 
*СИЛОВАТИ див. *СЇЛОВАТИ. 
*СИЛОВАТИ С'б див. *СИЛОВАТИ СЯ. 
*СИЛОВАТИ СЯ дієсл. недок. (2) (за що) старатися 

(зробити що, про що), намагатися (зробити що): мьі Іоан 
Стєфан воєвода... силовали сі есми аж бихмо пришли на 
обичаи прєдков наших (Коломия, 1485 ВО ГІ, 371); бо и 
такь бьі єстє знали ваша милость, бо мьі... и вь той и вь 
другой вашой милости прьггодє будємь ся силовати за ро¬ 
боту вашой милости (б. м. н., 1499 ВИ II, 449). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. силовали сі есми (1485 ВО II, 

371); майб. 1 ос. мн. будємь ся силовати (1499 ВО II, 449). 
*СИЛСТВО с. (2) згвалтування, насильство: Гдй колї 

дівка а любо жонька... боуді(т) на поли... оусилована... 
тогдьг то(т) имєєть казнєнь по(д)лоу(г) виньї пїсаньї о сїльст- 
вє (XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о си(л)ствє, сїльствє (XV ст. ВС 

36, 36 зв.). 
Дт. ще *НАСИЛЇЄ, *НАСИЛСТВО. 
СИЛОУАНЬ, СИЛОУАНЬ, СИЛОАНЬ, СИЛОАНЬ ч. 

(7) (особова назва, цсл. Силуань, гр. 2іАошху6£, лат. 
Зііуапиз) Силуан: мьі алєксандрь воєвода... дадо(х) мона- 
стироу о(т) німца гдє старьць ки(р) силоань дві селі 
(Сучава, 1427 450); мьі стєфань воєвода... чини(м) 
знаменито... ожє... дали... єсми монастирю нашємоу о(т) 
н'Ьмца... гдє є(ст)... по(п) ки(р) силоуань... киприАнова 
пасика (Сучава, 1470 522). 
ФОРМИ: наз. одн. силоуань, силоуань 3 (1448 ОІД 

N° ЮЬ; 1470 ВИ І, 147; ОіР«Аь 522); силоаиь, силоань 
2 (1427 450; 1470 ВО І, 150); дав. одн. силоуаиоу 
(1470 ОІД&А* 523); ор. одн. Силоаномь (1470 ВО І, 150). 
Див. ще *СЕЛИВОНЬ, СИЛЇОН. 
*СИЛЬНИКЬ ч. (1) грабіжник, насильник: о силь(н)- 

коу на дорозє Мартинь жалова(л) на микоулоу и(ж) ємоу 
вьінА(л) ис калитьі осмь копь гро(ш)и квальто(м)ь на (до)- 
броволнои дорозЬ (XV ст. ВС 31 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о силь(н)коу (XV ст. ВС 31 зв.). 
Див. ще ‘ОУСЇЛЬНЇКЬ. 
СИЛІ* ч. (3) (особова назва, молд., ігор. Силїон, Силоу¬ 

ань): и єщє оу стали мьринка... и братани чи еи, силі и 
доні... та дали (в ориг. продали.— Прим, вид.) мьрини... 
за тоє село...єщє ф злат татарских (Сучава, 1492 Сові.8.161). 
ФОРМИ: наз. одн. сил* (1492 Сові. 8. 161); дав. одн. си¬ 

лі (1492 Сові. 5. 161). 
СИМА ч. (81) (особова назва, молд., пор. Симеонь): мьі 

панове... пань іоаньшь о(т) шимоуза и пань сима михаи- 

лашєвь... внзнаваємь... ижє повьінни єсмьі єго воли при¬ 
стати (Львів, 1436 Сові. II, 701); Ино ми... єсмьі дали... 
Симн и братоу єго Оники тоє прАдрєчєнноє село (Ясси, 
1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. Сима 24 (1436 Сові. II, 701; 1443 

Сові. II, 120; 1453 Сові. II, 467; 1462 ВО І, 55; 1475 Сові.О. 
3; 1480 ВО І, 397; 1487 ВИ І, 310; 1489 Сові. 8. 133; 1493 
ВО II, 5; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); зам. род. от Сима, віра 
пана Сима 9 (1443 Сові. II, 156; 1444 £>/#«Л» 481; 1445 
Сові. II, 231; 1490 ВО І, 437; ДГСХМ; 1495 ПГВСР); 
зам. дав. братоу (слоузі) єи Сима 6 (1489 ВО І, 373; 1490 
ВО І, 436; ДГСХМ; 1493 СУД 6; 1495 ВО II, 80; 1497 ВО 
II, 124); род. одн. Симьі 8 (1441 Сові. II, 138; 1443 Сові. II, 
132, 141, 145; ПГСММ; 1445 Сові. II, 212, 219); Сими З 
(1443 ВАМ 41; ДГСПМН; 1495 ПГВСР); симі 2 (1443 
Сові. II. 149: 1446 Сові. II. 2481: дав. одн. Сими. ^с>ими 16 
(1462 ВО І, 55; 1489 Сові. 5.' 133; 1490 ВО І, 390, 397; 
1492 ВО І, 505, 506; 1493 СУБ 6; 1497 Сох*. 5. 223; 1500 
ВО II, 175 і т. ін.): симі, сим/а 13 (1438 Сові. II, 15; 1441 
ОВАс 35, 38; 1442 Сові. II, 101; 1443 ВАМ 42; Сові. II, 
121, 132, 139, 145; 1475 Сові. О. З і т. ін.). 
Див. ще *СИМКО. 
СИМЄОНЬ, СИМЇОНЬ ч. (23) (особова назва, гр. 2орєа>у, 

гебр. зЬіт’оп) Семен: Азь рабь бжїи... именємь стєфань 

по прозвищоу винць коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за свод 

дшд... и задшд... сїмєона (б. м. н., 1401 ЗКЄ); основана 
бьіс црквь кнзем семеоном александрові отчичи кіевском 
(Київ, 1470 ОБРН 129); И оуставшє слоуга наш Жоуржа 
Поуціноул та заплатил оуси тоти пинЬзи... оуноуком 
Симєона Тоуркоула (Васлуй, 1497 ВО II, 107). 
ФОРМИ: наз. одн. сими(о)и, симїоиь 2 (1437 МіН. 202; 

1467 Сові. 8. 68); симєоиь 1 (1428 Сові. І, 202); Симіо(и) 
1 (1437 Сові. І, 541); род. одн. симєоиа, Симєона, сїмєоиа 
13 (1401 ЗКЄ; 1436 ВАМ 29, 34; ШЯ«Л» 469; Сові. І, 445, 
460; 1437 МІН. 203; 1438 Сові. II, [5, 27; 1497 ВО II, 
107 і т. ін.); симиоиа, симіона 3 (1427 Сові. І, 133; 1437 
Сові. І. 515; 1488 ВБ 1,324); симіоиа 1 (1436 Сові. І, 476); 
дав. одн. симионоу (1467 Сох*. 5. 69); ор. одн. семеоиом 
(1470 ОБРН 129). 
Див. ще СЄМЄНЬ. 
СИМИН прикм. (6): Ино мьі... єсмьі дали ^и> от нас 

(Станьї, жоньї) Симиньї, тотоу половина села (Баків. 1462 
ВО І, 55); мьі Стєфань воєвода... знаменито чиним... ожє 
тоти истиннїи Мариць, дочка Симина... и племєникн єи... 
дали... єсми им... єдно село (Васлуй, 1495 ВО II, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Симин (1481 ВЬ 1, 248); дав. одн. ч. 

Симиноу 1 (1481 ВО І, 248); зам. дав. одн. ж. да ест... доч¬ 
ки Симииоу 1 (1495 ВО II, 53); наз. одн. ж. Симииа (1495 
ВИ II, 53); дав. одн. ж. Симииьі (1462 ВО І, 55) 
Поо. СИМА. 
СИМИНИЧАНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ТЬм ми... дали и потвердили єсми ємоу... село 
на имі Симиничанїи (Сучава, 1480 ВБ І, 243). 
ФОРМИ: наз. Симиничанїи (1480 ВО І, 243), 
*СИМИОН див. СИМЄОНЬ. 
*СИМИОНЬ див. СИМЄОНЬ. 
*СИМЇОНОВЬ прикм. (1): гЬ(м) ми... дали и потвер¬ 

дили єсми и(м)... оу симїоно(в) ла(з), місто о(т) мли(н> 
(Сучава, 1456 Сові. II, 568—569). 
ФОРМИ: род. одн. ч. симїоно(в) (1456 Сові. II, 569). 
Пор. СИМЄОНЬ. 
СИМЇОНЬ див. СИМЄОНЬ. 
*СИМКО ч. (1) (особова назва, пор. Семеонь): тЬмь ми... 

дали єсми ємоу... село оу симка (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: род. одн. симка (1437 Сові. І, 541). 
Див. ще СИМА. 
*СИМОНЬ ч. (15) (особова назва, гр. 2іц<Ьу, гебр. 

хЬіт’оп) Симон: а на то є(ст)... віра пана симона логоее- 
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т<а> (Васлуй, 1436 Со$і. І, 476); ино и в минутє то(и) стои(т), 
што(ж) о(д)ного длА того свЬтка симона Татаринова о(т)- 
далєно о(т)ца єго о(т) о(т)чиньі (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: наз. одн. сьімо(н) (1495 ВК); род. одн. симона, 

сїмоиа П436 Сові. І. 476: 1438 Сові. II. 27: 1443 ДГСПМН: 
ПГСММ; 1445 0/Я«А» 483; Сові. II, 219, 226, 236; 1446 
ПГСПМР; 1495 ВК); дав. одн. симону, симоноу (1439 
Сові. II, 52; 1443 Сові. II, 141, 156; 1452 Сові. II, 410). 

*СИМЬСИЧЬ ч. (1) (особова назва): И мьі... на то есмо 
дали Нисану Симьсичу нанть листь (Краків, 1489 РИБ 432). 
ФОРМИ: дав. одн. Симьсичу (1489 РИБ 432). 
Див. ще *СИМЬШИНИЧЬ. 
СИМЬХА ч. (2) (особова назва): И поведиль передь на¬ 

ми: рекомо, бьіхмо мьі его и сь Симьхою... о тую тисячу 
золотьіхь смотрели (Краків, 1489 РИБ 431). 
ФОРМИ: наз. одн. Симьха (1489 РИБ 431); ор. одн. 

Симьхою (1489 РИБ 431). 
*СИМЬШИНИЧЬ ч. (1) (особова назва): А потомь ся 

о томь з Нисаномь Симьшиничомь зьедналь (Краків, 
1489 РИБ 431). 
ФОРМИ: ор. одн. Симьшиничомь (1489 РИБ 431). 
Див. ще *СИМЬСИЧЬ. 
*СИМЬШИНЬ прикм. (1): Жаловаль намь... Есько 

Рабеевичь... на Симьшина енна (Краків, 1489 РИБ 431). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Симьшина (1489 РИБ 431). 
Пор. СИМЬХА. 
^ХИМ^ОНЬ бад. СИМЄОНЬ. 
СИН див. СЬІНЬ1. 
СИНА ч. (4) (особова назва): мьі алєксандрь воєвода... 

пань сина бьірличь, пань оана дворникь... потвєржає(м)... 
королеви польскому... тогь листь (Львів, 1407 Сові. II, 
628—629); а панове наши... пань михоу(л) старости(ч) 
па(н) сина хоти(н)скн (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. сина (1407 Сові. II, 629; 1435 МЗФ 

3; 1456 ЗСФ); род. одн. синьї (1443 Сові. II, 129). 
Див. ще СИНЬ2. 
*СИНАНИКЬ ч. (1) (цсл. синодикь, гр. схотобіхот) 

(книга запису імен покійників для поминання їх під час 
богослужіння) синодик: а по моємь животЬ впишют мА в 
синаникь и мою жену (б. м. н., поч. XV ст. Р 76). 
ФОРМИ: знах. одн. синаникь (поч. XV ст. Р 76). 
СИНАТЬ ч. (4) (особова назва): тЬмь мьі... дали... єсми... 

цигани на имЬ синать и никоула (Сучава, 1448 Сові. II, 
342); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже... дали 
єсми... монастироу... цигане на им'Ь: Микоула сь чєлЬ- 
дєю... и Синать сь чєлЬдєю (Сучава, 1487 50 І, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн. Сииать, синать, сина(т) (1448 Сові. 

II, 342; 1467 Со5/. 5. 68; 1487 50 І, 310); дав. одн. сина- 
тоу (1467 Сові. 8. 69). 
СИНАШЄВЦИ, СИНАШЄВЦЇИ мн. (2) (назва села у 

Молдавському князівстві): а мн такождєрє и о(т) на(с) 
єсмьі дали... паноу тоадєроу... села... на имЬ село ризи- 
на... и село синашєвцїи (Ясси, 1495 ПГВСР). 
ФОРМИ: наз. синашєвци 1 (1495 ПГВСР); синашєвцїи 

1 (1495 ПГВСР). 
СИНЄСКОУЛЬ, СИНЄСКОУЛ ч. (2) (особова назва): 

ТЬмьгмьі... дали єсми ємоу... села... на имА: гдє бьіл Вана 
Синєскоуль и гдє бнль Борись (Васлуй, 1436 ВАМ 29); 
мн Стєфан воєвода... чиним з(нам>єнито... оже... пан 
Станчоул Синєскоул слоужил нам право и вЬрно (Сучава, 
1458 50 І, 24). 
ФОРМИ: наз. одн. Синєскоуль, Синєскоул (1436 ВАМ 

29; 1458 50 І, 24). 
синєщи, синєщїи мн. (2) (назва села у Молдавсько¬ 

му князівстві): тЬмь мьі... дали єсми ємоу... села... на имА 
анноушчинь дворь... и синєщи (Сучава, 1433 Сові. II, 594); 
ТАмь ми... дали и потврьдили єсми ємоу... села... на имЬ 
Синєщїи... и Щоурнєщїи (Сучава, 1458 50 І, 24). 
ФОРМИ: наз. синєщи 1 (1433 Сові. II, 594); Сииєщїи 1 

(1458 50 І, 24). 

СИНКО, СИНЬКО ч. (2) (особова назва): мн пань алєк- 
сандрь воєвода молдавскьі... пань балица бьгрличь и брать 
єго синько... королю польскому... слюбуємн и ислюбили 
єсМїл и цЬловали єсмьі кр(с)ть (Кам’янець, 1404 Сові. II, 
625): мн боАрє молдавскьг... пань синко бпьличь, пань 
пєтрь хоудичь... знаменито чинимь... ижь... мн такожь... 
присАгли... кролєви... вЬрнЬ служити (Сучава, 1434 Сові 
II, 665—666). 
ФОРМИ: наз. одн. синько 1 (1404 Сові. II, 625); синко І 

(1434 Сові. II, 666). 
*СИНО див. СШО. 
*СИН0ВЄЦЬ див. СЬІНОВЄЦЬ. 
*СИНОВСКИИх прикм. (1) (пор. Синовци у Молдавсь¬ 

кому князівстві): сє азь... І о Стефа(н) воєвода... знаменита 

чини(м)... оже... дали... єсми... єпискоупїи... Н цркви... 

5і црко(в) синовска и(с) попо(м) (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. синовска (1490ОС 147). 
*СИНОВСКИИ 2 ч. (1) (особова назва): а на то... вЬра- 

пана мика синовского (Сучава, 1403 ДГАА). 
ФОРМИ: род. одн. синовского (1403 ДГАА). 
*СИНОЖАТЬ див. СІНОЖАТЬ. 
*СИНОЖЄТЬ див. С'ЙНОЖАТЬ. 
*СИНОЖАТЬ див. СІНОЖАТЬ. 
СИНЬ1 див. СЬІНЬ1. 
СИНЬ2, СЬІНЬ ч. (19) (особова назва): А на то вЬра... 

пана Станислава ротомпана... в. п. Сина Бнрлнча и бра- 
тїи єго (Сучава, 1403 Я 5 338); А на то єст вЬра... Стєфана- 
воєводи... в. п. Сина... и вЬра вьсАх боярь наших (Сучава, 
1458 50 І, 6). 
ФОРМИ: наз. одн. синь 1 (1456 Сові. II, 577); сьіиь І 

(1467 Сові. 8. 69); род. одн. Сина 16 (1403 338; 1407 
Сові. І, 56; 1409 0/Д«А» 437; Сові. І, 65; 1411 0/Д«А»> 
439; Со5*. І, 95; 1455 Со5*. II, 540; 1456 Со5/. II, 569; 1458 
50 І, 6 і т. ін.); ! синь 1 (1454 ПГПММ). 
Див. ще СИНА. 
*СИНЬЄВЬІИ прикм. (І)Лсиньєвая рана (І> 

синяк: Коли (ж) кмє(т) па(н)у алюбо шлА(х)тичю раноу 

оучини(т) двє алюбо три за ка(ж)ноую раноу ЄІ... а боу- 
дє(т) ли си(нь)євая рана а кровава за мєчовлю раноу 
соуди(м) (XV ст. 5С ЗО зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ж- си(нь)євая (XV ст. 5С ЗО зв.) 
Див. ще *СИНЬІИ. 
*СИНЬІИ прикм. (1) О си н а я рана (1) синяк: 

никто да нєсмЬєть... глобоу ис ни(х) брати ни за дшєгоуб- 
ство... ни за татство,.. ни крьвавьіи рани а ни за синьїи 
рани (Сучава, 1467 Мік. Иос. 125). 
ФОРМИ: знах. мн. ж. синьїи (1467 Мік. Иос. 125). 
Див. ще *СИНЬЄВЬІИ. 
*СИНЬ див. СИНЬ2. 
СИНЬКО див. СИНКО. 
СИПЄЛЄВЬЦИ мн. (1) (назва села у Київській землі): 

а єщо Сипєлєвьци кь чоуднову жь (б. м. н., бл. 1471 ЛКВ 
92). 
ФОРМИ: наз. Сипєлєвьци (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
*СИРАДЗЬ ч. (1) (назва міста в Польщі, пор. Зіегасіг): 

Зємьскни пїсари во всє(х) зємлА(х) королЬвьства нашєго- 
вєлїкои по(л)щє в сира(д)зю в ланьчицє... запи(с) имєю(т> 
бра(т) (XV ст. СЯ 43 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. в сира(д)зю (XV ст. СЯ 43 зв,). 

СИРАДСКИИ прикм. (І): ВЬдаи то каждьш члвкь., 
ожє я кнАзь еоунутии и кистютии и любарть юрьии на- 
римоньтовичь... чинимьї мирь... ис королємь казимиромь 
польскьмь (так.— Прим, вид.) и сомовитомь и сь єго бра- 
томь казимиромь мазовьскьімь н сь єго зємлАми краковь- 
скою... сирАзьскою... и со львовьскою (б. м. н., 1352 Р 5); 
Мьі воицєхь... ярцибискупь гнЬздєнскии... марцинь с ка¬ 
линова сирадскии... ваврЬнєиь заруба сирадскни... елю- 
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буємьі и записуємьі сА стєцку воєводі... и дЬтємь єго 
(Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сирадскии (1433 Р 122); род. одн. ж. 

сирадскои (1361 ЛОТ, 6; 1433 Р 120, 124); ор. одн. ж. си- 
рмзьскою (І352 Р 5). 
Пор. "СИРАДЗЬ. 
"СИРЄСКИИ див. "СИРАТЬСКЬІИ1* 
"СИРЄТЬ ч. (16) (молд. Сирєт, рум. Зігеі) (назва річ¬ 

ки) Серет: Т^м мьі... дали и потвердили єсми ємоу... пра¬ 
веє отниноу и викоуплєнїє паней его Насти... одино село 
на им'Ь К'ьндєїдїн на Сир'ЬгЬ (Сучава, 1480 ВВ І, 246); и 
досталось мьринки, дочци мьндринї, и братанїчєм еи, 
сил-Ь и сестри єго, дони, оу их част село на имЬ мьндрєщїи, 
на сирєгЬ (Сучава, 1492 Сові. 3. 161). 
ФОРМИ: род. одн. Сирєта 1 (1488 ВИ І, 348); близ ! си- 

р'ьт* 1 (1492 Сові. 8. 162); знак. одн. СирЬт (1492 Сові. 8. 
162); місц. одн. на (оу) СирєтЬ, сирєтЬ, (си)рєть, Сирьть 
13 (1480 ВВ І, 246; 1483 Сові. В. ЗО; 1488 ВИ І, 347; 1489 
ВІЩ, 376, 377; 1491 Сові. О. 37; 1492 Сові. 8. 161). 
Див. ще "СЄРЄТЬ. 
"СИРЄЦЄЛ див. СИРЄЦЄЛЬ. 
СИРЄЦЄЛЬ ч. (3) (назва села на Буковині): И оустах 

аз... та заплатих вьси тоти вишєписаннїи пин'Ьзи... Лоуп- 
шє от Сирєцєла (Гирлов, 1499 ВВ II, 144). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Сирєцєль (1499 ВИ II, 

144); род. одн. Сирєцєла (1499 ВБ II, 144). 
Див. ще "СЄРЄЦЄЛЬ. 
СИРЄЦЄЛЬ ч. (2) (назва потоку в Молдавському князів¬ 

стві): а мьг... єсми дали и потврьдили слоузЬ нашєму 
паноу Юрію Шєрбичю тоє прАдрєчєноє село на Сирєцєл 
на имЬ Томинцїи (Сучава, 1490 ВВ І, 400). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. село на Сирєцєль (1490 

ВВ І, 400); місц. одн. на Сирєцєл (1490 ВВ І, 400). 
СИРОПАТИЧ ч. (1) (особова назва): а при том бьіли 

свЬтки... пан Страшко, а Яшко СиропАтич (Володимир, 
1470 І, 65). 
ФОРМИ: наз. одн. Сиропмтич (1470 АЗ І, 65). 

"СИРОТА ч. і ж. (6) сирота: Сиротьі што по оци и мтри 
изостаноуть оу молодості* а имаю(т) нагабанїє частоє о(т) 
людей што (ж) и(х) на право позивають а они еще не оуме- 
ю(т) правова(т) (XV ст. СД 40 зв.). 
ФОРМИ: наз. мн. сиротьі (XV ст. СД 40 зв.); род. мн. 

сироть, сиро(т), сїро(т) (XV ст. ВС 6 зв., 8 зв., 21 зв., 
35 зв.); місц. мн. о сирота(х) (XV’ст. СД 9). 

"СИРИТ див. "СИРЄТЬ. 
"СИРАЗЬСКИИ див. СИРАДСКИИ. 
"СИРАТСКИИ1 див. "СИРАТЬСКЬІИ1. 
"СИРАТСКИИ2 див. СИРАТЬСКЬІИ2. 
СИРАТЬ, СИРАТЬ ч. (7) (молд. Сирєт, рум. Зігеі) (на¬ 

зва міста у Молдавському князівстві) Серет: а у которомь 
торгу ймуть ихь купити, тамь ймуть дати... на сирАть огь 
каждого конА по два гроши (Сучава, 1408 Сові. 11,631—632). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на (у) сирлть, сирлть 

(1408 Сові. II, 632, 633). 
Див. ще "СЄРЄТСКЬІИ1 (Серетскни т р ь г ь), 

СЄРАТ, "СИРАТЬСКЬІИ 1 (С и р є с к ьі и т р ь г ь>. 
"СИРАТЬСКИИ див. СИРАТЬСКЬІИ2. 
СИРАТЬ див. СИРАТЬ. 
"СИРАТЬСКЬІИ1 прикм. (4): то мито сирАтское (Суча¬ 

ва, 1408 Сові. II, 632); 
фСирескьіи трьгь(І) (назва міста у Молдав¬ 

ському князівстві) Серет: и дали и потврьдили єсми тое 
вишєписанноє село Трекове, подли Сирєского тпьга, то- 
моу ... свАтомоу монастирю (Сучава, 1488 ВВ І, 348); 
полА на сирАтьская (1) див. ПОЛЕНА1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Сирєского (1488 ВВ І, 348); місц. 

одн. ч. у сирмтьскомь 1 (1408 Сові. II, 632); зам. ж. иа по- 
лмньї сирмтьско(м) 1 (1409 С05/. І, 69); наз. одн. с. сирмтс- 
«оє (1408 Сові. II. 632). 

Див. ще "СЄРЄТСКЬІИ1, ^СРІїТСКИИ. 
Пор. СЄРАТ. 
СИРАТЬСКЬІИ2 ч. (6) (особова назва): мьі алєксандрь 

воєвода... ис нашими зємлАньї... на имА, пань жюржь 
староста... пань владь сирАтьскьги... слюб или єсмьі... 
королеви польскому (Львів, 1407 Сові. II, 628—629); 
вЬра... пана... сирА(т)ского (Сучава, 1411 Сові. І, 95). 
ФОРМИ: наз. одн. сирмтьскьіи (1407 Сові. II, 629); 

род. одн. сирм(т)ского, сЬрд(т)ского, сирмтьского,сирмтьс- 
кого (1407 Сові. І, 56; 1409 0/Я«А» 437; 1411 ВІД«А» 439; 
Сові. І, 95; МіН. АЇЬ.). 
Див. ще СЄРЄТСКЬІИ2. 
*СИСТИ див. СЄСТИ. 
СИТАРЬ ч. (1) (той, хто виробляє сита) ситар: а 

на им'Ь цигано(м), троуцЬ и сь чєлЬдою си... тома ситарь 
и сь чєлЬдью си (Сучава, 1462 Сові. В. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. ситарь (1462 Сові. В. 11). 
"СИТНАЯ ж. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... ожє... дали 
єсми юи (зіс.— Прим. вид.)... села на ;си)тнои (Васлуй. 
1438 Сові. II, 14). 
ФОРМИ: місц. одн. на (си)тнои (1438 Сові. II, 14). 
"СИТНЬІИ прикм. (2) ^ С и т н о є Болото (1) 

(назва місцевості у Волинській землі): я... дала єсми ему... 
имєнє... с приеєлки... з лєсьі и з дубровами... и ограничо- 
ноє почонши посеред Мухотолок рєкою Лютицєю... по 
Чортов Ставок ТрьгстАнкою аж до Ситного - Болота к 
иваницкон границьг (Ровно, 1488 АЗ І, 241—242). 
биЬго^а $ і і п а і а (1) див. ДОУБРОВА г. 
ФОРМИ: род. одн. с. Ситного (1488 АЗ І, 242); знах. 

одн. ж. Бііпиіи (1421 АЗ І, 27). 
СИХЛА ж. (І) О С и х л а Ц я м и р и н а (1) (назва 

пагорба -вододілу в Молдавському князівстві): И єщї 
єсмо дали... монастирю оу)... бранищю... починши от верх 
Никида... Великою Фроумоасою гори до роунка... наверх 
...що се зовєт Сихла Цямирина (Сучава, 1491 ВИ І, 473). 
ФОРМИ: наз. одн. Сихла (1491 ВВ І, 473). 
СИХЛЄ с., невідм. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми илїа воєвода и... етєфань воєвода... чинимь 
знаменито... оже... лоука о(т) сихлє слоужигь намь в'Ьрно 
(Васлуй, 1436 Сові. І, 473). 

*5ІАЖ)2АТН див. СІНОЖАТЬ. 
СКАТИ дієсл. недок. (7) (що) засівати, сіяти: а тотьі люди 

оуси кулко иму(т) бьіти, оу тоту монастьі(р), да е(ст) и(м) 
слобо(д)но орали (зіс.— Прим, вид.) соби и жито сїати 
(Сучава, 1453 Сові. II, 461); Биль намь чоломь... князь 
Олехно Василевичь Глазьгна... и поведиль... штожь... на 
Глушьїцьі сь тьіхь селець кь двору нашому меру ржи 
сеють (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: інф. сїати (1453 Сові. II, 461); теп. З ос. одн. 

сєєть (XV ст. ВС ЗО); 3 ос. мн. сеють (1499 РИБ 776). 
перф. З ос. одн. ч. сєєль (XV ст. ВС 21); діеприкм, пас. мин. 
род. одн. ч. сєєиого (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); род. одн. ж. сє- 
еное (бл. 1471 ЛКЗ 92); дівприсл. одноч. еєючи (XV ст. ВС 
32). 
Див. ще "ОСЄЯТИ, "ПОСЄЄНЬІИ. 
"5ІЕСНАТУ 5ІА дієсл. док. (1) (к кому) з’їхатися (до 

кого): А іо луегетіа $іесЬа1і$іа Ьуіі к пат Кпіагі, Рапо^е, 
ВоІаге І ту$Іа гетІІа (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХЗ^І, 140). 
ФОРМИ: пперф. З ос. мн. зіесНаІізіа Ьуії (1433 ЗНТШ 

^XXVI, 140). 
Див. ще * ВЬІЄЗДИТИ, ВЬІЄХАТИ, ЄЗДИТ,*ЄЗЬДЖИ- 

ВАТИ, * ПРИЄЖДЖАТИ, ПРИЄХАТИ, * ПРИЇЗДИТИ, 
* СЬЄХАТИ, ШАТИ 2. 

"СІЙ див. СИІ. 
"СКЛА див. СИЛА. 
"СКЛОВАТИ дієсл. недок. (2) (кого) примушувати, зму¬ 

шувати, силувати: О владарю алюбо о слоузє што и(х) 
пань сїлоує(т) (XV ст. ВС 8); мьіСтєфан. воєвода... знаме¬ 
нито чиним... оже прїидє пр'Ьд нами... пан Братоул... 
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никим поноужєн ани силовая, и продал єдно село (Сучава, 
1462 ВО І, 51—52). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сїлоує(т) (XV ст. ВС 8); діє- 

прикм. пас. мин. наз. одн. ч. силовая (1462 ВО І, 52). 
Див. ще ПОСИЛОВАНЬ, *ПРИСИЛЄНЬ, ПРИСИЛО- 

ВАНЬ, *ОУСИЛОВАТИ 2. 
СЇЛЬНЬІИ прикм. (2) (який має значний вплив, вагу в 

суспільстві) сильний: а таїсь нєгдЬ сїльньїн оубогь прє- 
могль зань(ж) не по(д)лоугь часовь соудь биваль (XV ст. 
ВС 13); а блдє(т) па(к) то(т) пань силє(н) што блдє(т) 
соу(д)я бояль сА сла(т) до нє(г) закла(д)у бра(т) тогдьі 

має(т) намь заплатити виноу о (XV ст. ВС 16 зв.— 17). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сїльньїи 1 (XV ст. ВС 13); силє(н) 

1 (XV ст. ВС 16 зв.). 
*СЇЛЬСТВО див. *СИЛСТВО. 
*СЇМЄОНЬ див. СИМЄОНЬ. 
*СЇМОНЬ див. *СИМОНЬ. 
*СЇРОТА див. *СИРОТА. 
*СЇРОТСТВО с. (1)0°У сїротствЬ зостати 

(1) осиротіти, стати (залишитися) сиротою: Частокрот 
прїгожаєтсА што(ж) дЬти оу сїро(т)ствЬ зостаноу(т) ино 
нєхто возмєть к собЬ во опЬканїє (XV ст. ВС 35 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. оу сїро(т)ств'Ь (XV ст. ВС 35 зв.). 
5ІІШУ присл. (1) сюди: А різгеіе..,, іге Розої \Уаз2 і... 

№етіскіу розої іебиі іг ]\їітес зіиосіу сгегег пазгиІо 
гетіи (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139—140). 
СКАЖЄНО присл. (1)0 скажено чинити (І) 

анулювати, оголошувати недійсним: тотьі записьі оумарь- 
МО ТЬІМ ТО ЛИСТОМ!), скажено И оуморєно ЧИНИМ!), вьірЬ- 
каючи от сего часоу на потоум жаднои моїй не имЬти 
ани твєрдости (Сучава, 1462 Ви її, 285). 

*СКАЗА#е. (2) (стп. зкага) шкода, збиток: Ино мьі для 
сказьі от поганства з ласки нашое то вчинили и тое ведро 
меду ему есмо отпустили вечно (Мереч, 1496 АЛРГ 69); 
И тьіж нЬкоторьіх панов або которьіх подданих наших, с 
обох сторон их, длЬ розници или сказьг, аби тїи.., наши 
єднанїА и прїязни не имают бьітн зламаньї анї престоуп- 
лени (Гир лов, 1499 В О II, 425). 
ФОРМИ: род. одн. скази (1496 АЛРГ 69; 1499 ВО 11,425). 
*СКАЗАНЇЄ с. (4) (цсл. ськазани) вирок (і): Голов¬ 

ний пановЬ зємль наши(х) на вєлїкьі(х) соимє(х) сєдаю(т) 
о(т) на(с) на соудЬ(х) прє(д) которьімнжь то паньї жалоби 
вєлїкьш дЬди(ч)ни бивали жаловани а и(х) сказанїя бьі- 
вало правдиво (XV ст. СЯ 42 зв.); сказані'є чини- 
т и (2) виносити вирок: А коли(ж) оу жалоба(х) оу пра- 
вєдлива(г) соу(д) не иеть (!) гнєвь и мЬсца имєєть (1) анї 
зазрасть помьстьі ани тє(ж) боязнь о (!) правдоу имєєть 

соу(д) како во(г) (!) имети в роуцє а ба пре(д) очима а 
сказанїя би чиниль справедливо (XV ст. ВС 33 зв.); н а - 
речи сказанїю (1) див. НАРЄЧИ. 
ФОРМИ: дав. одн. сказаиїю (XV ст. ВС ЗО зв.); знах. 

одн. сказанїє (XV ст. ВС 8 зв.); наз. мн. сказанїя (XV ст. 
СД 42 зв.); знах. мн. сказанїя (XV ст. ВС 33 зв.). 
СКАЗАТИ дієсл док. (5) 1. (повідомити) указати (1): 

а чо(г) би сА лицє(м) не знашло по нашєи зємли, а они 
имаю(т) то(г) ожидати до по(д)бного часу, яко(ж) пона- 
прА(д) имае(м) сказати (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 

2. (що) доповісти, сказати (про що) (1): о которьі(х) 
колї жалоба(х) вєлїкнхь илї мали(х) алюбо тєжь дьдичь- 
ньі(х) а рокоу а о(т) трєхь недє(л) далєи не имаю(т) о(т)- 
клада(т) ка(к) борьзо жалоба станетсА дєди(ч)на тогдн 
соудья алюбо по(д)соудо(к) мають на(м) скозать (1) тоую 
жал о бо у (XV ст. ВС 12 зв.). 

3. веліти, сказати (1): а што било мито, оу тєгєнАки- 
чоу, то ми сказали, абьі там ни гроша мьіта не бьіло (Су¬ 
чава, 1456 Сові. II, 789). 

4. сказати, заявити (1): и имає(м) имь заплату всю за¬ 
платити, яко(ж) и(м) право скажє(м) (Сучава, 1457 Сові. 
II. 810) 

5. (стп. зкагас) (кого) засудити (кого), видати вирок 
(на кого) (1): Которьіи себе мєнїть не по правдЬ сказа (!) 
алю(б) соуже(н) (XV ст. ВС 7). 
ФОРМИ: інф. сказати 1 (1457 Сові. II, 809); ! скозать 1 

(XV ст. ВС 12 зв.); перф. 1 ос. мн. сказали (1456 Сові. 
II, 789); майб. 1 ос. мн. скажє(м) (1457 Со5*. II, 810); 
дієприкм. пас. мин. наз. одн. ч. ! сказа (XV ст. ВС 7). 
Див. и^*ВСКАЗАТИ, ВСКАЗЬІВАТИ, * КАЗАТИ 1, *НА- 

КАЗЬІВАТИ,* ПРИКАЗУВАТИ 1, ПРЬІКАЗАТИ, РОСКА- 
ЗАТЬ, * РОС КАЗЬІ ВАТИ, *СКАЗОВАТИ, УКАЗУВАТИ. 

*СКАЗИТИ дівсл. док. (II) (стп. зкагіс) 1. (що) знищи¬ 
ти (7): ми иляшь воєвода и господарь зЬмль мольдавьскихь 
знаменито чинимо... како... рожложивьши щкоди... 
зємлАмь роускимь... оучинєннЬ... за щкоди зЬм(л)ь... 
коломьг(и)скихь и снятиньских, огнємь скажєньгЬ, зем¬ 
лю шепиньскоую... даваєми (Львів, 1436 Сові. II, 706); 
ми Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє... пан Лап¬ 
ко... свидчил с*ь своими мєжиаши, ажє прївилиа що била 
вєликаго пана Дрьгоа и тєстЬ его пана Ромашка,., на их 
отнини... била оу роуках пана Короуя, и он их сказил 
и загоубил (Сучава, 1462 Вй І, 66—67); И ГлЬбь рекі>... 
и третєє части Соб'Ь еси вь томь запису не поведаль... и... 
самь тогь запись сказиль, а сказивши запись, самь же 
почала еси СовЬ свЬтчитн на третюю часть, ажь би била 
...третяя часть ему записана (Вільна, 1495 РИБ 
620). 

2. (що) скасувати, зробити недійсним (4): а пакли бих- 
мо тихь записові.., не дали... тогдьі тиЬ оусЬ записи н 
листи пєрєдьковь нашихь ... чинимо симь... листом ска- 
жєньгЬ и жломьлєньїЬ (Львів, 1436 Сові. II, 707); А пак 
ояи що за привилїе имали староє на тЬх вишєписаняих 
сєл, от дЬда нашего от Алєксандра воєводи, а она ест 
скажена, как єсми єи мьі видили и наше боАрє (Сучава, 
1496 ВО І, 392). 
ФОРМИ: перф. 2 ос. одн. ч. еси... сказиль (1495 РИБ 620); 

З ос. одн. ч. сказиль, сказил (1462 ВО І, 67; 1495 РИБ 621); 
1 ос. мн. єсми... сказили (1472 Г>/Я«Л» 528); майб. З ос. 
одн, исказить (XV ст. ВС 11); майб. пас. З ос. одн. с. боу- 
де(т)... скажєио (XV ст. ВС 32); дієприкм. пас. мин. наз. 
одн. ж. скажена (1496 ВО І, 392); знах. одн. с. скажено 
(1462 ВО II, 285); знах. мн. скажеиьіь (1436 Сові. II, 706, 
707); дієприсл. перед, сказивши (1495 РИБ 620). 
Див. ще * 15КАНАТІ,* КАЗИТИ. 
*СКАЗНИТИ дієсл. док. (2) покарати: ми ихь сказни- 

ли такь што опАгь не будуть намь пакостити (б. м. я., 
1392—1393 РФВ 170); которїн би єго не слоушали, ми 
его исказними егожє роукою (Сучава, 1401 Я/Я). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. сказиили (1392—1393 РФВ 

170); майб. 1 ос. мн. исказними (1401 /?//?). 
Див. ще КАЗНИТИ, *КАЗНИТИ СЯ, ПОКАЗНИТИ, 

*ОУКАЗНИТИ СА. 
*СКАЗОВА'ГИ дієсл. недок. (33) постановляти, виноси¬ 

ти рішення (32): ми сказоуємь є(ст)ли и(ж) оу сваре ра¬ 
ни^) сА тогди яново свїдє(ч)ство имаєть бьгти припоущє- 
но (XV ст. ВС 19 зв.); Коли хто оучинитсА опЬкалнїко(м) 
о нєко(т)рои дЬвцє а возмєть єє собЬ во опЬканїє ись ее 
очиною... а она боудЬть го(д) замоужь а о(н) єє нє хочєть 
видать длА того штоби єє имєнїє пожївать мьі сказоуємь 
и(ж) такая дЬвка бЬзь волї опЬкальнїка своєго имєєть 
собЬ моужа оузА(т) але з ра(до)ю прїрожєни(х) своихь 
(XV ст. СЯ 41 зв.); Пєтрь жалова(л) на яна и(ж) ємоу 
чєтири па(л)ци оутАль оу роу(к) и янь того запре(л)... 
мьі сказоуємь пєтрл самом(оу) трєтью прїсАгноу(т) ижє 
ємоу янь чєтири па(л)ци оутАль (XV ст. ВС 23); ми оустав- 

лАємь и запїсоуємь коли (ж) которни члвкь домьниимаєть- 
ся (!) имаєть право ко дєди(ч)ствд^ што (ж) нньшїи дер¬ 
жать а оу три годи и за три мєсєци нє габаєть єго жад- 
ньгмь правомь тогдьі мьі сказоуємь томоу первомоу заи- 
сканное (XV ст. ВС 20 зв.); '6фа(н)ци(к) а4а(л)ко индри(х) 



*СКАЗЬІВАТИ — 348 — *СКЛАДЬ 

три братєнїкьі держали одно(г) млинар А индри(х) третій 
бра(т) о нєкотьш (!) простоупкьі вьіда(л) во право прї- 
шє(д)ши дроу(г)и бра(т) ^а(л)ко жаловаль на индриха 
и(ж)бьі емоу мльїнарА нєисправєдливє вьіда(л) мьі оузна- 
ваємь и(ж) го(ди)тсА ка(ж)номл о свою кривьдоу жало- 
вать мьі сказоуємь индриха прав(г) (XV ст. ВС 23—23 зв,); 
сказовати оу в и н л (кого) (1) визнавати 

винним (кого): Пєтрь жалова(л) на соу(д)ю и(ж) нєиспра¬ 
вєдливє єго соудиль а тамь на соудЬ єго не нагониль мьі 
такьі осоужєни не нагонєньї сказоуємь мьі правдиве а 
пєтра сказоуємьі оу винл которая(ж) пїсана о соу(д)яхь 
(XV ст. ВС 23). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. сказоуємь, сказоуємь, (ска)- 

зоуємь 31 (XV ст. ВС 19, 19 зв., 20 зв., 21, 21 зв., 22, 22 зв., 
23, 23 зв., 24 зв., 27, 29 зв., 31, 31 зв., 32, 33 зв., 36 зв., 
37 зв.. 38. 39: СЯ 40. 41 зв.): сказоуємьі 2 (XV ст. ВС 18. 
23). 
Див. ще *ВСКАЗАТИ, ВСКАЗЬІВАТИ, * КАЗАТИ 1, 
ПРИКАЗУВАТИ, ПРЬІКАЗАТИ 1, РОСКАЗАТЬ, *РОС- 
КАЗЬІВАТИ, СКАЗАТИ 1, 3, 4. 

*СКАЗЬІВАТИ дієсл. недок. (1) казати: Пишемь ва- 
шей милости, ижь биль намь чоломь попь Бавила... а 
сказьіваеть, что же дей обидь чиниться ему вельми много 
(Холм, 1440 ЛрхЮЗР 1/ІУ, 5). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сказьіваеть (1440 ЛрхЮЗР 

1/ІУ, 5). 
Див. ще *ВСКАЗАТИ, * КАЗАТИ 2, РОСКАЗАТЬ 1, 

СКАЗАТИ. 
*СКАНДАЛОВЬ прикм. (1) О селища скан¬ 

дал о в а див. СЄЛИЩА. 
ФОРМИ: паз. одн. ж. скаидалова (1456 Сові. II, 569). 
*СКАРАНЇЄ с. (3) (стп. зкагапіе) покарання, кара: 

о скаранїю по(д)соуко(в) (!) (XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. скараній 1 (XV ст. ВС 8 зв.); о ска= 

раиїю 1 (XV ст. ВС 36 зв.); о ! скораиТю 1 (XV ст. ВС 
34). 
СКАРБЬ ч. (23) (стп. $кагЬ) 1. майно, скарб (10): тогдьі 

имаемь доброволно вьіити от єго им'Ьниа, сь оусимьі наши¬ 
ми паньї и скарбьі и конми и сь оусимь нашимь имЬнїємь 
(Сучава, 1449 Сові. II, 747); а коли наза(д) оусхочє(т) 
поити до зємли мо(л)давскоєи имає(т) поити... сь своєю 
панею сь своими дитками сь своими ськарбьі и сь слоуга- 
ми (Снятин, 1454 Р 163); и пани єго... пьітала мене, єсть 
ли полотна, и я испов'Ьдиль полотна вь той кл'Ьти, в кото- 
рои скарбь бьіль (Вільна, 1498 АЛМ 163); єстли бьг сгЬ 
пригодило... иж би мьі от нЬкоторого нєпрїятєль моцне- 
го та вьидємо ис нашеи зємли... до... кролєвства полскаго, 
тогди их милости зємли да соут отворєни нам, Стєфаноу 
воєводі.., и бояром нашим... и сь слоугамьі нашими и скар¬ 
бом нашим (Гирлов, 1499 ВО II, 422). 

2. казна (13): ]ако гозрга^са $кагЬи_ пазгоко окгиіпе 
та]еі* Ьуіі кагал (Луцьк, 1388 ІРЬ 107); 3 нового мєста 

послано кнАзю...т0є(р)скомоу шоуба собольА... а г поста¬ 
ви новогоньски(х) сь ска(р)боу (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: наз. одн. скарбь, ска(р)бь (1489 АМВ; 1498 

АЛМ 163); род. одн. скарбу, ска(р)бу, ска(р)боу, зкагЬи 
(1388 ІРІ 107; 1389 РЕА І, 26; 1488 УКТ; 1498 АЛМ 
163); знах. одн. скарбь (XV ст. ВС 6 зв., 17); ор. одн. скар¬ 
бом (1499 ВИ II, 422); знах. мн. скарбьі (1498 АЛМ 163); 
ор. мн. скарби, ськарбьі (1449 Сові. II, 747; 1454 Р 163). 

*5КАКНА ж. (1) (стп. $каг£а) О сгегег зкагки 
па ше & і у (кого) (1) спонукати судовою скаргою (кого 
до чого): оІігЬу сгегег зкагки ЬуїЬу патоесіеп (Луцьк, 1388 
грі юб). 
ФОРМИ: знах. одн. зкагЬи (1388 ІРІ 106). 
*СКАРЇОТЬСКИИ див. *ИСКАРИОТСКИИ. 
*5К\УАКМ¥Л прикм. (2) <> І е з 5 к \у а г п у і див. 

Л^СЬ. 
ФОРМИ: ор. одн. ч Бку/агпет (1386 АрхЮЗР 8/1 І). 

СКВОЗЄ прийм. (1) (цсл. сквоз'Ь) (із знах.) (виражає 
об'єктні відношення з просторовим відтінком, вказує на 
предмет, через який проходить що) крізь: про то жє ко- 
тории приАтєль вашєи мл(с)ти и намь то би сльгшаль 
и онь... вєлми би срадовалсА а нєприАтєль вашєи мл(с)ти 
и намь то бьі оусльїшаль... острьш гвоз(д)ь прошєль бь» 
сквозє его ср(д)иє (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
Див. ще СКУЗІЬ 
СКЄНДЄРЬ-БЄГ ч. (2) (особова назва, ар. Ізкапбег 

«Олександр», ЬесІ —феодальне звання): Ино оу том оу- 
ставши слоуга наш Михоул Боузат и привєл оуси... мє- 
жїаши, ино они.. свєдєтєлствовали о том, ажє загоубил... 
Михоуль Боузат своа привилїа... коли пришли Али-бєг 
и брат єго Скендєрь-бєг... та поплєнили наша зємл'Ь (Су¬ 
чава, 1481 ВИ І, 258). 
ФОРМИ: наз. одн. Скендєрь-бєг (1481 ВО 1, 258). 
СКЄРД'БЄВИЧ ч. (1) (особова назва): Се я Банко Скєр- 

дЬєвич... визнаваю, иж я... кнАзю Семену Василєвичу 
дЬдЬчу Збаразскому продал есми ємоу вічную отчизну 
свою и дЬдину свою (Володимир, 1470 А З І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. одн. Скєрдьєвич (1470 АЗ І, 64). 
*СКИБИЧЬ ч. (1) (особова назва): купиль пань вАт- 

славь... дмитровьскии дворище ись зємєю... оу василА 
ему жь р-Ьчють скибичь (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. скибичь (1370 Р 18). 
*СКИДЕЛЬСКИЙ прикм. (2) (пор. Скидель у Троць- 

кому воєводстві): Биль намь чоломь пань Виленскій... и 
просиль вь нась людей вь Городенскомь пов'ЬгЬ, у Ски- 
дельской волости (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. у Скидєльской (1500 АЛМ вип. 

2, 58). 
*СКИПОРЕВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Петрушку 

Скнпоревичу волость Утешковь на сесь годь (б. м. н., 
1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9). 
ФОРМИ: дав. одн. Скнпоревичу (1482—1491 АрхЮЗР 

7/ІІ, 9). 
*СКИПОРЄВЬ прикм. (1): то єсть зємлА пана скипорє- 

ва обь'Ьханая (б. м. н., бл. 1458 Р 168). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. скипорева (бл. 1458 Р 168). 
Пор *СКИПОРЬ. 

*СКИПОРЬ ч. (2) (особова назва): Мьі кнзь сємєнь Олек¬ 
са (н)дрови(ч) дали єсмо... па(н)у сєнку скипорю... село 
нашо тулиньї (Київ, 1457 Р 165). 
ФОРМИ: дав. одн. скипорю (1457 Р 165; бл. 1458 Р 168). 
*СКИРИГАИЛО див. СКИРИКГАИЛО. 
! СКИРИГКАИЛУ (СКИРИКГАИЛУ) див. СКИРИ¬ 

КГАИЛО. 
СКИРИКГАИЛО ч. (4) (особова назва, лит. 5кіг(і)- 

£аіІа): а жалова(л) мА кнА(з) скирикгаило тоє сєрєбро 

принести и дати с рублА (б. м. н., 1387 СП № 12); Пору- 
чили(с) кнА(з) вєлико(м) скирьгаилу за гридка за коистАн- 
тинови(ч) (б. м. н., 1392 Р 46). 
ФОРМИ: наз. одн. скирикгаило (1387 СП № 12); дав. 

одн. І скиригкаилу 1 (1387 СП № 12); скирьг аилу 1 (1392 
Р 46); ор. одн. скиригаиломь (1387 СП № 12) 

*СКИРЬГАИЛО див. СКИРИКГАИЛО. 
СКЛАДАТИ дієсл. недок. (2) (що) складати: а тако(ж) 

коли приду(т) ись товаромь а они да искладаю(т) свои 
трьгь оу моємь (!) зємли (Дорохой, 1437 ШР фотокоп, № 8); 
а тако(ж) варе що за ку(п)ци и боу(д) о(т) колЬ прїиду(т) 
та иму(т) складати свои товарь оу баков'Ь а они с ни(х) 
да возмоу(т) вєликоє мьіто о(т) гривни (Сучава, 1450 
п/Р«Л» 515). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. иму(т) складати (1460 П/Р«А» 

515); нак. сп. З ос. мн. да искладаю(т) (1437 £>/Р фотокоп. 
№ 8). 

*СКЛАДЬ ч. (18) (місце зберігання товару) склад (16): 
а у которомь торгу ймуть ихь купити, тамь ймуть дати, 
оть каждого конА по чєтьіри гроши, а на складь, у сочзвЬ> 
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оть каждого конА по шєсть гроши (Сучава, 1408 Созі. II, 
631—632); А також крал... и кнАз великій литовскїи да 
имают лишити коупцем нашим, вєзде по зємлАх... абьі 
ходили и торговали слободно... заплативше правое своє 
мито, по старомоу законоу и по старомоу складоу (Гир- 
лов, 1499 Ви II, 424); 

^искладьі варити (1) варити в складчину 
хмільні напої перед великими святами: И во всемь бьі еси 
миту нашому и корчме бьіль помочонь... и заповедаль 
бьі еси слугами своимь и мещаномь, штобьі корчьмн вь 
месте не варили и по селомь нижьли бьі нехай только 
мели два рази, або три вь году складні, а искладовь боль- 
шен того не казаль бьі еси варити (Судомир, 1488 РИБ 
222); мети склади (1) див. ИМІїТИ. 
ФОРМИ: дав. одн. складоу (1499 Ви II, 424); знах. одн. 

исклад, искладь 7 (1408 Созі. II, 631, 632, 633; 1434 Созі. 
II, 668, 669, 670); складь 1 (1408 Созі. II, 632); місц. одн. 
на складі 4 (1456 Созі. II, 788, 789; 1460 Ви II, 273); иа 
«складі, 2 (1408 Созі. II, 630; 1434 Созі. II, 668); род. мн. 
искладовь (1488 РИБ 222); знах. мн. склади (1488 РИБ 
222). 

*СКЛИНЬ див. ^КЛЯНЬ. 
СКЛИПОТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тімь мьі... дали єсми имь оу нашєи зємли села 
на имі Роусєїди под Міломь и на Сереті Склипотєїди (Су¬ 
чава, 1443 ВАМ 41). 
ФОРМИ: наз. Склипотєщи (1443 ВАМ 41). 
*СКЛ^НЬ ч. (3) (назва села у Волинській землі) Шклинь: 

ми великий кнАзь швитригаило олькьрдовичь чинимь 
знаменито... ижє видивь и знамєнавь намь Службу... вір¬ 
ную... нашєго вірного Слуги пана ивана мушатьі... дали 
єсмьі ему село склінь оу луцкомь повіти (Луцьк, 1445 
Р 150). 
ФОРМИ: род. одн. склінь (1445 Р 150); дав. одн. Склиню 

(1445 Р 150); знах. одн. склюнь (1445 Р 150). 
*СКОВОРОДИНЬ ч. (1) (особова назва): Биль намь 

чоломь... князь Олехно Василевичь Глазина и просидь 
вь нась... села на имя Давьідкова Сковородина и брата- 
ничовь его (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. Сковородина (1499 РИБ 776). 
! СКОЗАТЬ див. СКАЗАТИ. 
ЗКОЬКО числівниковий займ. (1) (у відносній функції) 

(приєднує підрядне додаткове — у постпозиції) (без спів¬ 
відносного '-слова в головному реченні) скільки: Му г кпіа- 
ііет Згичігукіїауіот регетігуіа песЬосгет сіегіаі, гапіиг 
дуазга тіЧозі $аті ^ебаіеіе, зкоіко ргузіаЬ ЗглуііхукЬауІо... 
ізіотії (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУЇ, 139), 
ФОРМИ: знах. зкоіко (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139). 
Див. ще КОЛИКО, КОЬКІ, КОЛКО1. 
СКОЛОФЄНДЇЄ ч,} невідм. (1) (особова назва, молд. 

сколопендра, гр. ахоХол^бра «сколопендра»): ми... зна¬ 
менито чиним... ожє прїидоша прАд нами... іонь боузь 
и сестра его, дрьгьлинь, оуноуковє попа сколофендїє 
(Ясси, 1495 Созі. 5. 193). 
Див. ще *СКОЛОФЄНДЇИ. 
*СКОЛОФЄНДЇИ ч. (2) (особова назва, молд. сколопендрз, 

гр. схо^ояєгбра «сколопендра»): И оуставше слоуга наш 
Тома Салчє та заплатил оуси тоти вншєписанїи пині- 
зи.. оу роуки.. оуноуком попа СколофєндїА (Ясси, 
1495 ВО II, 69). 
ФОРМИ: род. одн. Сколофєндїм 1 (1495 Вй ГІ, 68, 69); 

сколофєндїа 1 (1495 Созі. 5 193) 
Див. ще СКОЛОФЄНДЇЄ. 
*СКОМОРОСКИИ прикм. (2): а идоучи от города по лє- 

воу тоули(н)скоє а по правоу скоморо(с)коє (б. м. н.. 
бл. 1458 Р 167); 
скомороская дорога (1) (назва дороги): ско- 

моро(с)кою дорогою по перєхрєстьє (б.м.н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: наз. одн. с. скоморо(с)коє (бл. 1458 Р 167); 

ор. одн. ж. скоморо(с)кою (бл. 1458 Р 167). 

Поо. ‘СКОМОРОХИ 
‘СКОМОРОХИ 1 мн. (1) (назва села у Київській землі) 

Скоморохи: а велики(м) до(л)жко(м) по ло(в)ко(в)скоу 
доро(гоу) што идєть от ло(в)кова ко скоморохо(м) (б. м. н., 
бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: дав. скоморохо(м) (бл. і4® р 167). 
‘СКОМОРОХИ2 мн. (1) (назва села у Львівській землі) 

Скоморохи: о(т) маркова става по львовьскую дорогу кь 
скоморохомь (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: дав. скоморохомь (1366 Р 14). 
‘СКОНЧАТИ дієсл. док. (3) І. (що) закінчити (2): а 

єс(т)ли же не могоуть вси(х) соудо(в) осоудити того днА 
тогдьі хочємь то(г) аби безь коуплєнїя вїньї аби дроугого 
днА соудь скончань тако(ж) полоуднА (XV ст, ВС 13); 
и докончана бн(ст) міщанино(м) краковьскьімь шваипол- 
томь, фіоль, из німець нємєцкого родоу, франкь и скон- 

чаша(с) (!) по кожнем (і) нарожєниємь ді сьть дєвАтьдєсА(т) 

и л літо (Краків, 1491 КЄ). 
2. домовитися (про що) (1): ас певного відання нашєго 

никдьі межи радою кролє(в)ства нашєго такова річь не 
бьіла гадана ани тіжь скончана (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: аор. З ос. мн. (!) скончаша(с) (1491 КЄ); баж.-ум. 

сп. пас. З ос. одн. ч. аби... скоичаиь (XV ст. ВС 13); діе- 
прикм. пас. мин. наз. одн. ж. скоичана (1447—1492 
ЛКБВ). 
Див. ц<£*ДОКОНЧАТИ, *ДОКОНЧИВАТИ, *ДОКОНЬ- 

ЧАТИ СЄ, ‘ИСКОНЬЧАТИ СЯ, *СКОНЧЬІТЬІ. 
*СКОНЧЬІТЬІ дієсл. док. (1) (що) довести до кінця (що), 

скінчити (з чим): тамь же... для вечистого знаку паль 
забити казали есмо и тую границю скончьільї (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 9). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. скончьільї (1430 ГВКЛ 9). 
Див. ще *ДОКОНЧАТИ, *ИСКОНЬЧАТИ СЯ, *СКОН- 

ЧАТИ 1. 
СКОРА ч. (2) (особова назва): вь лі(т) 6849 а писаль 

скора яковь (б. м. н., 1341 ОБРИ 75); Мьг воицєхь... яр- 
цибискупь гніздєнскии... пєтрь с кора (!) по(д)судокь 
познанскии... слюбуємн и записуємьі сА стєцку воєводі 
землі молдавскои и дітємь єго... бєзо лети и без хитрости 
(Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. скора 1 (1341 ОБРН 75); ! с кора ! 

(1433 Р 122). 
! СКОРАНЇЮ (СКАРАНЇЮ) див. ‘СКАРАНЇЄ. 
‘СКОРОТАНЬЄ с. (1) О лля часу скоро* 

т а н ь я див. ЧАСЬ. 
ФОРМИ: род. одн. скоротаиья (XV ст. ВС ЗО зв.). 
СКОРУТА ч. (1) (особова назва): А с нами в тот чась би¬ 

ли пань Олехно Скорута... и дворяне гдря нашєго велико¬ 
го короля Александра (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/1V, 158). 
ФОРМИ: наз, одн. Скорута (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
СКОРЦЄВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тімь ми... дали єсми ему... два села... на имА одно¬ 
му селу скорцєвци.. а другоє панковци (Сучава, 1407 
Созі. І, 56). 
ФОРМИ: наз. скорцєвци (1407 Созі. І, 56). 
*СКОТЄЦЬ ч. (5) (стп. зкосіес, лат. зсоїиз, гот. зкаїіз) 

(назва грошової одиниці): Мартинь жалова(л) на микоулоу 
колї ора(л) своє полА тогдьг оупоустїль мошьноу а в неи 
три ско(т)ци микоула еєючи тоє полА и нашоль тоую мош- 
ноу с тими гро(ш)ми (XV ст. ВС 32). 
ФОРМИ: наз. мн. ско(т)ци (XV ст. ВС 32); знах. мн 

ско(т)ци (XV ст. ВС 37); знах. де. скотца (XV ст. ВС 26 зв.. 
ЗО) 
Див. ще СКОТЬ*. 
*скотии прикм- (5) (який стосується великої рогатої 

худоби) худоб’ячий: а кто идєть до илвова, на головноє 
мито, у сочаві... оть сто кожи скотїихь пАтнадєсАтє гро- 
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ши (Сучава, 1408 Созі. II, 631); А кто идет до Лвова на го- 

ловном мьггЬ оу Сочав’Ь... от сто кож скотьіх еі гроши 
(Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: род. мн. скотїихь, скотїихь 2 (1408 Созі. II, 

631; 1456 Созі. II, 790); скотих 1 (1456 Созі. II, 789); ско- 
тьіх 1 (1460 ВО ІІ7 273); ! скотТах 1 (1434 Созі. II, 668). 

♦СКОТИНА ж. (6) худобина: на головномь мьігЬ, оу 
Сочав'Ь, от скотиньї один грош (Сучава, 1456 Созі. II, 788— 
789); А кто имєт погнати скот до Татарь, на головном 
мьігЬ оу Сочав'Ь от каждои скотини... по чєтири гроши (Су¬ 
чава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: род. одн. скотиньї 3 (1456 Созі. II, 788, 789, 790); 

скотини 2 (1460 ВО II, 273, 275); скотьіньї 1 (1460 ВО II, 
273). 
Див. ще *СКОТЬ1 2. 
♦СКОТЇИ див. *СКОТИИ. 
♦СКОТНИЦКИИ ч. (1) (особова назва): а свЬдковє на то 

пань хрщєнь судомирски(и)... пань пашко скотницки(и) 
(Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: наз. одн. скотницки(и) (1399 Р 59). 
♦СКОТЬ1 ч. (20) 1. худоба (велика рогата) (10): а 

кто имєгь купити скогь или бараньг, у баков'Ь... не надо- 
б'Ь нигдЬ мьіто дати, нижь тамь гдЬ купиль (Сучава, 1408 
Созі II, 632); а кто имєт погнати скот до татарь, на голов¬ 
ном мьітЬ, оу Сочав'Ь, от каждои скотиньї по чєтири гроши 
(Сучава, 1456 Созі. II, 789); а одь пригонного скота одь 
десяти по грошу (Степань, 2-а пол. XV ст. ЛЛМ 9); А кто 
имєт погнати скот до Татарь, на головном мьігЬ оу Сочав'Ь 
от каждои скотини мьіто Сочавскоє по чєтири гроши (Су¬ 
чава, 1460 ВО II, 273). 

2. худобина (10): а у чєрновьци... оть скота одинь грошь, 
огь дєсАть свинїи одинь грошь... а оть кони и оть кобьільї 
по два гроши (Сучава, 1408 Созі. II, 632); а кто имєт погна¬ 
ти скоть до татарь, на головноє мьіто, оу Сочав'Ь, от скота 
чотьірє гроши (Сучава, 1434 Со5^. II, 668); А оу котором 

трьгоу имєт коупити, там имєт давати от скота а грош 
(Сучава, 1460 ВО II, 274). 
ФОРМИ: род. одн. скота 11 (1408 Созі. II, 631, 632; 1434 

Созі. II, 668, 669; 1456 Созі. II, 790; 2-а пол. XV ст. ЛЛМ 
9; 1460 ВО II, 274); ско(т) 1 (1437 Созі. II, 709); знак, одн. 
скоть, скот (1408 Созі. II, 631, 632; 1434 Со$^. II, 668, 669; 
1456 Созі. її, 789, 790; 1460 ВО II, 273, 274). 
Див. ще ♦СКОТИНА. 
♦СКОТІЬ2 ч. (5) (гот. зкаііз) (назва грошової одиниці): 

а по томь вовсЬ дєсАть гривень приходить и. і. скуть того 
есми єщи не брали (б. м. н., 1386—1418 Р 35); Коли гЬ(ж) 
хто оукрадЬ(т) доубь алюбо два оу чюжомь гаю маєть 
платїти шєсть скоть за ка(ж)ньі(и) доубь (XV ст. ВС 37); 
а илїашєвьі сьіновє да нє имаю(т) николи оуспоминати... 
занужь продали по своєи доброи воли и оуз-Ьли за нєго 
скоут (зіс.— Прим, вид.) л златьі(х) (Сучава, 1443 Созі. II, 
132). 
ФОРМИ: род. мн. скоть, ско(т) З (XV ст. ВС 29 зв., 

ЗО зв., 37); скуть, скоут 2 (1386—1418 Р 35; 1443 Созі. II, 
132). 
Див. ще ♦СКОТЄЦЬ. 
♦СКОТЬЇИ див. ♦СКОТИН. 
♦СКОТЬІНА див. *СКОТИНА. 
♦СКОЧИЩЄВО с. (1) (назва села у Київській землі) 

Скочище: Село Скочищє(в) а в томь еєлє еємь члвка (б. 
м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
ФОРМИ: наз.. одн. Скочищє(в) (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.) 
І СКР (СЄСТЄРЬ) (1): О рожои (1) братїи алюбо сєстрич- 

ньіхь (!) што скр (!) вьідають замоужь (XV ст. ВС 8 зв.). 
Див СЄСТРА. 
♦СКРАИ ч. (1) (стп. зкга,]*) край: А хотар томоу еєлоу... 

оус краєм (!) доубровои (!).. чєрєс лАс и чєрєс поток 

оу рипь... оу конєць поле, гдє вьходит поут от леса (Суча¬ 
ва, 1491 ВО І, 449). 
ФОРМИ: ор. одн. ! с краєм (1491 ВО І, 449). 
♦СКРИНЯ див. СКРЬІНЯ. 
СКРОВИЇЦЄ с. (1) О О у р л а т о в о с к р о в и щ е 

див. ♦ОУРЛАТОВЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от скровищє (1491 ВИ І, 

472). 
СКРОМЛИВЄ присл. (1) (стп. зкготіі^іе) пристойно: 

а тоє вьішє писанноє (в ориг. вьішє писанного.— Прим, 
вид.) через... кк(А)зА Костєнтина... (маєть) бити держа¬ 
но и поживано спокойиє и скромливє (Вільна, 1499 ЛЗ 
I, 118). 
СКРЬІНКА ж. (1) скринька: и коли есми прі'Ьхаль до 

Станкова и нашоль есми тую кл'Ьть не запечатану ничимь... 
н скринка тая била не замкнена вь той клЬти (Вільна, 
1498 ЛЛМ 163). 
ФОРМИ: наз. одн. скрьіика (1498 ЛЛМ 163). 
Див. ще СКРЬІНЯ. 
СКРЬІНЯ ж. (4) скриня: а не браль изь тое клЬти ничо- 

го, ани скрини ти не воропшль, которая стояла не замк¬ 
нена (Вільна, 1498 ЛЛМ 163). 
ФОРМИ: наз. одн. скриня (1498 ЛЛМ 163); род. одн. 

скрини (1498 ЛЛМ 163). 
Див. ще СКРЬІНКА. 
! СКУЖБУ (СЛУЖБУ) див. СЛОУЖБА. 
СКУЗИ прийм. (1) (цсл. сквоз'Ь) (із знах.) (виражав 

об’єктні відношення з просторовим відтінком, вказує на 
предмет, через який проходить що) крізь, через: а хотар 
тому селу от одинои сторонь сочава от верха сочави прості 
на могилу... от тол'Ь скуз'Ь бєрєзникь на другую моги¬ 
лу (Сучава, 1393 Созі. І. 13). 
Див. ще СКВОЗЄ. 
♦СКОУЛИЩИ мн. (1) майно, скарб: Про тож прашаю 

вас: нє забивайте мене и нє лишите ми товар щоби загибло, 
или товар коулко боудєт или скоулищих (Торговище, 
1481 Вй II, 358). 
ФОРМИ: род. скоулищих (1481 ВО II, 358), 
♦СКОУМПОВЬ прикм. (1) О п о л А н а скоум- 

пова див. ПОЛІї НА1. 
ФОРМИ: род. мн. скоумпови(х) (1429 Созі. І. 280). 
Пор. ♦СКОУМПОУЛЬ. 
♦СКОУМПОУЛЬ ч. (1) (особова назва): а хотарници би¬ 

ли пань минзу(л)... ивашко жоудє и михаиль скоу(м)- 
поу(л) (Сучава, 1446 ПГСПМР) 
ФОРМИ: наз. одн. скоу(м)поу(л) (1446 ПГСПМР)< 
♦СКУПИТИ дівсл. док. (2) (перекупити у когось щось 

раніше придбане) відкупити: гЬм ми... дали и потврьди- 
ли єсми ему села, на имЬ. бєцєщи, гдє домь є(г), на драго- 
шєво поле, гдє мли(н) що би (1) скупи(л) о(т) бєц'Ь, за сто 
злати(х), и щєфанєщи, що проминали сь бєцєю (Сучава,’ 
1455 Созі. II, 549); МиСтєфан воєвода... знамєнїто чиним... 
ожє... пан Албоул... продал... село Бабишєво... зєтоу 
Стана Бабиша, пану Лоуки Кавтєшоу и жене єго, дочци 

Бабишєв'Ь, на имЬ Лоуна... за в конї добрих... И оуставши 
Лоука и жена єго Лоуна... дали оу роуки паноу Албоу. 
тоти вишєписанньш кони... и скоупили свою правою от- 
нїноу (Сучава, 1467 ВО І, 122). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. скоупили (1467 ВО 1, 122); 

пперф. З ос. одн. ч. ! би скупи(л) (1455 Созі. II, 549). 
♦СКОУРТОУЛЬ ч. (4) (особова назва, молд. скурт «ко-> 

роткий»): а при то(м) бьглн... па(н) скоуртоу(л), па(н) та- 
дорь васка(н) (Сучава, 1449 Созі. II, 386); а скоуртоуль 
и козма нє имаю(т) добити на иоила сь привилїємь (Суча-' 
ва, 1456 МіН. 213). 
ФОРМИ: наз. одн. скоуртоу(л), скоуртоуль (1449 Созі. 

II, 386; 1452 Созі. II, 422; 1456 МіН. 213); род. одн. скур. 
тула (1453 Созі. II, 473). 

♦СКОУТЬ див. ♦СКОТЬ2. 



скоутоуричини — 351 — *СЛАТИ СЯ 

СКОУТОУРИЧ'ВНИ мн. (1) (назва села у Молдавському 
князівстві): Тім мьг (ви)дівшє их (право)ю слоужбою 
до нас <... села)... на имі Прочєлника... и Скоутоуричіни 
(б. м. н., 1490 ВБ І, 434). 
ФОРМИ: наз. Скоутоуричіни (1490 ВБ І, 434). 
СЛАВ див. СЛАВЬ. 
СЛАВА 1 ж. (1) слава, хвала: Богу нашому слава во віки 

вікові.. Аминь (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. слава (1401 АкВАК III, 2). 
СЛАВА 2 ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

А єщє єсми ему дали трєтїє село оу Слава на Мунтчєлв 
тому хотарв около оусєго Буковина (Сучава, 1403 Я 5 338). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оу Слава (1403 Я 5 338). 
*СЛАВКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): А на то є(ст)... 

віра пана Славкоула (Сучава, 1457 ПКР). 
ФОРМИ: род. одн. Славкоула (1457 і/КР). 
СЛАВ НО Є с. (2) (назва села у Волинській землі) Славне: 

Сє я Байко Скєрдієвич... вьізнаваю, иж я... продал єсми... 
отчизну свою... а то єсть на имА. Славноє (Володимир, 

1470 АЗ І, 64—65); мні пноу ванкоу досталосє на мою 
ділницю... славноі (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Славноє 1 (1470 АЗ І, 65); славноі 

1 (1478 ЗРМ) 
*СЛАВНЬІИ прикм. (16) (епітет короля, держави) 

славетний, славнозвісний (3): Мьі кнА(з) двдв дми- 
триєви(ч)... чинимьг знамєни(т).. коли кнА(з)... дмитрии... 
голдованиє и вірность... слави ему (так.— Прим, вид.) 
володиславу... королеви польскому... слюби(л) а мьі ... ис- 
любуємьі за нєго и за єго діти (Лучиця, 1388 Р 38—39); 
А мьї его милости и єго Короуни славнои полскои.. голд 
оудилали єсмо (Коломия, 1485 ВО II, 371); 

(епітет до імені святих) славний, прославлений (13): 
сє азь.. пань Игнатїє... ожє благопронзволих нашєм 
благьімь произволенїемь... яже по бозі кв свАтому містоу 
свАтаго и славнаго благовіїдєнїа прісвАтіи.. богороди- 

ци... иже ест на Молдавици, дали єсмьі... ке златьіх оугор- 
скьіх (Молдавиця, 1462 ВБ І, 70); Тоє ввсє вьгшєписанноє 
да ест томоу... монастири що на Воронєц, идєже ест храм 
свАтаго и славнаго вєликомоучєника... Георгія (Гирлов, 
1499 ВО II, 148). 
ФОРМИ: род. одн. ч., с. славнаго, сла(в)наго (1462 ВО 

І, 70; 1471 0/Я«А» 527; 1476 ВБ І, 216; 1488 
ДГСВМЩ; 1489 ВО І, 377; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ; 
1497 ВО II, 100; 1499 ВО II, 147, 148); дав. одн. ч. і славиє- 
му (1388 Р 39); дав. одн. ж. славнои (1485 ВБ II, 371); 
род. мн. сла(в)ии(х) (1488 ДГСВМЩ). 

* СЛАВО ВЦЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): та єсми дали и потврвдили... єпискоупїи о(т) 

радовцє(х)... к црко(в) славо (в) цій ис попо(м) (Сучава, 
1490 БС 147). 
ФОРМИ: наз. славо(в)цїи (1490 БС 147). 
*СЛАВСКО с. (1) (назва села у Польщі, пор. Зіалузко): 

Мьї воицєхв... ярцибискупв гніздєнскии... янв мужикв 
з дубровьі лвовскии воєводьі марцинв с лавска (1) познан- 
скии добєславв св сен на любєлскии... слюбуемн и записує- 
мьі сА стєцку воєводі... бєзо лети и без хитрости (Ланчи- 
ця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. ! с лавска (1433 Р 122). 
СЛАВЬ, СЛАВ ч. (5) (особова назва): и дали єсми мона¬ 

стирю о(т) поліни, три чєлА(д) циганскьі на имА славв 
хрвловінв и косте чрвнїславовв зАтв и микоулицо (Су¬ 
чава, 1434 О//? «А» 464); мьї Стефан воєвода... знаменито 
чиним... ожє... дали єсми... нашемоу монастироу цигане... 
на имі: Микоула св чєлідєю... и Слав св чєлідєю (Сучава, 
1487 ВО І, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн. славв, Слав (1434 ОІД«Аь 464; 1441 

П/#«А» 477; 1443 Сові. II, 126; 1444 ШЯ«А» 481; 1487 
80 І. 310). 

СЛАДКОСТЬ ж. (1) (цсл. сладвкость) насолода, задо¬ 
волення: гдьг(ж) покоА и сладкоств, ижь є(ст) на(д) вшьіт- 
кн смьісльї (Хотин, 1448 Сові. II, 737). 
ФОРМИ: наз. одн. сладкоств (1448 Сові. II, 737). 
*СЛАДНИЦА ж. (1) (приміщення, де виготовляють 

солод) солодівня: сє азь... стєфа(н) воєвода... знаменито 
чини(м)... ожє... дали єсми... нашемоу монастироу о(т) 
поутиои... наши питомьш млини... и св сла(д)ницою (Су¬ 
чава, 1488 ДГСПМ) 
ФОРМИ: ор. одн. ела(д)ницою (1488 ДГСПМ). 
*СЛАНЬІИ ТАЗЛОВЬ ч, (2) (назва річки у Молдав¬ 

ському князівстві): за своА дшд остави(л) самь св свои(м) 
Азьіко(м) єдно село на имА лоукачєіцїи, на сланьі(м) таз лові 
(Сучава, 1440 МіН 208); мьї стєфа(н) воєво(д)а... 
потвердили єсми... монастироу... лоуквчєщїи, на сланоу(м) 
тазлові (Сучава, 1462 Сові. Б. 10). 
ФОРМИ: місц. одн на сланьі(м) тазлові 1 (1440 МіН. 

208); иаслаж^(м) тазлові 1 (1462 Сові. Б. 10). 
Див. ще ВИЛИКЇИ ТАЗЛОВ, *СОЛОНЬІИ ТАЗЛОВЬ, 

*ТАЗЛОВЬ1, *ТАЗЛЬВЬ СОЛИНЬ. 
*СЛАСТЬ ж. (1) (цсл. сласть) (про взаємини) злагода, 

дружба: Щтожв одинв слоуга мо(и) вже осмьі годв оу вашв 
оулоусв ввпалв а (з)дє такв сльїшимв штожв добрв здо- 
ровв єств ино мьї с вами живемв оу сласти хотА бьі сто 
такихв бьіло постоупилисА бьіхмо (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: місц. одн оу сласти (1484 ЯМ) 
8САТ див. * СЛАТИ 
*СлАтИ дієсл. недок (І!) (кого, кого к кому, кого до 

кого) (веліти йти кому) посилати (кого, кого до кого) 
(8): а і Іу к и^азгоу тіїозїу (!) коїкіх бе) ргукаху^аіі, 
рго$іа \уе1ті, вгіоЬ і дуазга тіїозі; розїомг к пети пезіаіі 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 140); про то хочємь аби 
соу(д)я алюбо по(д)соудокв аби вєньци нєслали одно 
двоу слоугв слоу(жє)бнїковв (XV ст ВС 17); А ^што вска- 
залв ижв шлєть своєго посла., до великого кїїзя ивана 
васи(л)євича (б. м. н., 1496 ОПВВД); 

(що ким) пересилати, передавати (що через кого, ким) 
(3): и то(т) запи(с) єго мл(с)ть шлє(т) вами кв г(с)дрю ва- 
шєму с пєча(т)ю єго мл(с)ти (б. м. н., 1496 ОПСВВ). 
ФОРМИ: інф. зіа* ! (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); сла(т) 

2 (XV ст. ВС 6,17); теп. З ос. одн. шлє(т) 1 (1496 ОПСВВ); 
шлєть 1 (1496 ОПВВД); 1 ос. мн. шлємь (1496 ВО її, 405; 
ПДСВВ); баж.-ум. сп. З ос мн. абьь.. (згІоЬ).. слали 
(зіаіі) (XV ст. ВС 17; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140) 
Див. ще *ВЬ! СЛАТИ, *ВЬІСЬ!ЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДО- 

СЛАТИ СЯ, *ОТОСЛАТИ 2, СПСЬІЛАТИ, ПОСЛАТИ 1, 
*ПОСЬІЛАТИ, ПРИСЛАТИ *ПРЬІСЬІЛАТИ СЬСЛАТИ. 
"СЬІЛАТИ. 

*СЛАТИНА1 ж. (4) (серб, слати на) соляне джерело, со- 
лотвина (діал.): тімв ми., дали єсмьі имв.. плопєщи оу 
слатиньї (Сучава, 1429 Сові. І, 269); мьї Стєфан воєвода., 
знаменито чиним... ожє.. дали єсми... нашемоу монасти¬ 
роу..., єд(ноу) планиноу на (имі) 0(стр)а, и слатиноу 
оу Остри, щ(о) жє от д(а)вна бьгла их тота планина и св 
слатиною (Сучава, 1475 ВО І, 203). 
ФОРМИ: род. одн. слатииьі (1429 Сові. І, 269); знах. 

одн. слатиноу (1461 ВО І, 45; 1475 ВО І, 203); ор. одн. 
слатиною (1475 ВО І, 203) 
Див. ще СОЛОТВИНА1. 
*СЛАТИНА2 ж. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): А хотар томоу... село Стєцканїи.. у лакь Поуто- 
рось, а от толі на врвх горь.. гдє оударієт вв оубрвшїя 
Слатиньї (Сучава, 1493 ВГ> II, 6). 
ФОРМИ: род. одн. Слатиньї (1493 ВБ II, 6). 
* СЛАТИ СЯ дієсл. недок. (1) (на кого) посилатися, по¬ 

кликатися: и на(д)то єщє '6’Є(д)ко сла(л)ся на пна миколая 

радивиловича воеводоу вилєнвекого... и на пна ю(р)А 
нацовича намєствника полоцького ижв тая рєчв имв 
звєдома (Вільна, 1499 ВФ). 



*слєдь — 352 — СЛОВО 

ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. сла(л)ся (1499 ВФ). 
*СЛ0ДЬ див. "СЛ'йДЬ. 
*СЛЄПЧЄ с. (1) (назва села у Холмському князівстві): 

сє я кнАзь юріа холмьскии... придали есмо к цркви 

бжои прєч(с)тои бгомтри иа бгомолє вєчистоє села стри- 
жово слєпчє (Холм, 1376 Р 22). 
ФОРМИ: знах. одн. слєпчє (1376 Р 22). 
*СЛИВНАЯ ж. (3) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): А хотарь томоу сєлоу на имї Срьбїи на врьх Сливнои 
(Сучава, 1493 СУБ 6). 
ФОРМИ: род. одн. Сливкои (1493 СУБ 6). 
*СЛИДОГОНЕЦЬ ч. (1) судовий виконавець, який ви¬ 

значав грошовий штраф за відмову від участі в розшуку 
злочинця: И такождє ни паркалабове... ни ослоухарє, ани 
слидогонци, ани за тадбї, ни за доушєгоубство... никто их 
да не см'Ьют их соудити (Сучава, 1466 БО І, 95). 
ФОРМИ: наз. мн. слидогснци (1466 ВБ І, 95). 
*СЛИДОГОНЬ ч. (3) межа, до якої жителі певної те¬ 

риторії повинні переслідувати злочинця, «гнати слід»: 
на первей повел нас пан Янчинский по своимь гранямь 
долиною, што от Блаженика идет подле реки, и рекь пань 
Янчинский: на той долине мои люде мають слидогонь и з 
Блаженичаньї (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: знах. одн. слидогонь (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
*СЛИДЬ див "СЛ'ЙДЬ 

*5ЬІО див *СЛ'6Д'Ь. 
*СЛОБОДА 1 ж. (4) О Д а т и слободьг (1) див. ДА¬ 

ТИ; имати слободу (3) див. ИМАТИ 2. 
ФОРМИ: знах. одн. слободу (1448 ДГПР\ 1453 Сові. ГІ, 

461, 492); знах. мн. слободи (1498 ЧІАФ) 
Див. ще *СЛОБОДИЩ0, *СЛОБОЗИЯ. 
СЛОБОДА2 ж. (1) (назва села у Київській землі) Слобода: 

■Село Слобода а в томь сєлє дєсАть слоугь на во(и)ноу 
идоуть (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн Слобода (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
*СЛОБОД0НЬ прикм. (9) такий, яким дозволено торгу¬ 

вати (8): а огь тїи куници колько будуть намь надобни, 
а мьі имаємь соби купити, а инїи имь слободни (Сучава, 
1408 Сові. II, 633); а кони из нашєи зємли што по три грив¬ 
ен слободни имь соуть, и оуторетїи кони слободни имь, 
а оу которомь торгоу имоуть их коупити, тамь имоуть да¬ 
ти огь каждого конА по чєтьірє гроши (Сучава, 1434 Сові 
її, 669); 
вільний від заборони, від обмежень (робити що) (1): про 

то(ж), о(т) сєго часа, що бьі есте нє становили и(х), але да 
су(т) волньш и слобо(д)ньі продавати и свои крамарїа, 
ка(к) било имь зако(н)... при алєксандра воєводи (Сучава, 
1435 Сові. II, 695). 
ФОРМИ: наз. мн. слободни 8 (і408 Сові II, 631, 633; 

1434 Соз*. II, 669 , 670); слобо(д)ньі 1 (1435 Сові. її, 695) 
*СЛОБОДИЩ0 с. (1) селище, жителі якого не були зо¬ 

бов’язані виконувати феодальні повинності: мьі великий 
кнАз Швитрикгайл.. чиним знаменито и даєм вєдати... 
иж... мьі.. даєм и дали есмо... Каленику оу житомирском 
повєтє село Боурковиьі а слободища во ЗвАгли (Київ, 
1437 АЗ І, 33—34) 
ФОРМИ: знах. мн. слободища (1437 АЗ 1, 34) 
Див. ще * СЛОБОДА1, *СЛОБОЗИЯ- 
СЛОБОДКА ж (1) (назва села у Подільській землі) Сло¬ 

бідка: мьі великий кнзь швитрикгаиль... чини(м) знамени¬ 
то... ижь... дали есмо.. села оу лєтичєско(м) повїте на 
имА бїликовци а слободка (Острог, 1437 Р 136) 
ФОРМИ: наз. одн. слободка (1437 Р 136). 
СЛОБОДИ ИКЬ ч. (2) вільний від феодальних повин- 

ностей: <сїа вь)сї вьішєписаннаА села монастирская сло- 
бодникьі о вьсємь (Давидове Село, 1446 Сові. II, 251); 
да соуть вншєписаннаА села монас(тьірю нашємоу) слобод- 
яикьі о вьсємь (Нямц. 1454 Сові. ТІ. 517) 

ФОРМИ: наз. мн. слободиикьі (1446 Сові. ГІ, 251; 1454 
Сові. II, 517). 
СЛОБОДНО (56) !. предик. вільно, свобідно, можна 

(робити що) (41): а иное серебро што останєгь, то имь сло¬ 
бодно (Сучава, 1408 Со5/. II, 632); И коли нам богь поможет 
та добоудєм засї нашю очизноу землю молдавскую, а 
тогдьі нам, Стефаноу воєводі, да ест слободно и добровол- 
но и отворєнно и безпечне и без жаднои шкоді вьити ис их 
милости зємлАх (!) (Гирлов, 1499 ВБ II, 422). 

II. присл. вільно, без обмежень (15): а вживаючи того дво¬ 
рища нє надобї ни воина ни Аловицї платити а и поїдь- 
ниства ни грамотм носити даль есмь ему волно и слободно 
(Казимир, п. 1349 Р 4); А також крал его милость и кнАз 
великій литовскїи да имают лишити коупцєм нашим, 
вєздє по зємлАх и панством их, абьі ходили и торговали ело- 
бодно и доброволно (Гирлов, 1499 ВО II, 424). 

*СЛОБОЗИЯ ж. (5) О д а т и с л о б о з и ю (2) див. 
ДАТИ; имати с л о б о з ї ю (2) див ИМАТИ2; 
им'Ьти с л о б о з ї ю (1) див. ИМ'ВТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. слобозню, слобозїю, слобозію (1454 

ПГПММ; 1456 ГПХМ; 1458 ПГСММЦ; 1466 ВБ І, 95; 
1467 МіН. Бос. 125). 
Див. ще * СЛОБОДА1, *СЛОБОДИЩ0. 
*СЛОБОЗЇЯ див. *СЛОБОЗИЯ. 
*СЛОВ0НЄСКЬ ч. (І) (назва містечка у Віденському 

воєводстві): Сє азь.. ан(д)ре(и) владимирови(ч).. о(т> 

писаль есмь своєи жєнгї Кнгни марїи... свою очиноу и свою 
вьіслоугоу. Иже есмь внслоужи (л)... на своемь г(с)дари 
вєлико(м) кйзи казимирї имїнїє прьвоє а иноу (!) сло- 
венескь могьілноє... полоноє (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: знах. одн. словєнєскь (1446 Р 154) 
СЛОВО с. (36) 1. (мовна одиниця як вираження пред¬ 

мета думки) слово (9): такжє слюбуемь о коломьію.. по 
покутєє, оть нашь г(с)дрь, стєфань, нє имаєть ни одно (!) 
слова речи (б. м, н., 1395 Сові. II, 610); идїи о(т)повєда(л) 
же то(т) франци(к)... за две лете николї ємл не оупомина(л) 
сА ни одннмь словомь (XV ст. ВС 21); Мьі воицєхь... яр- 
цибискупь гнїзденскии... петрь с кора (!) по(д)судокь 
познанскии слюбуємьі и слюбили єсмьі словомь и рукою... 
стєцку (Лан чи ця, 1433 Р 122—123); а дотолї не имаю(т) 
на(м)... ничо(г) оупоминати ни слово(м), ни оучи(н)ко(м) 
(Сучава, 1457 Сові. II, 810); а штобьі наложиль кнзь Се- 
мень на тня имїния, ино што бьі рекь своимь простьімь 
словомь, то бьіхмо ему имїли тое усе отложити готовими 
грошми (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102—103); И Борись 
передь нами рек: мовиль деи ему противь его словь, што 
мя онь назваль лихого батька сьіномь зрадчичомь (Віль¬ 
на, 1495 АЛМ 83). 

2. (графічний знак) слово (1): Вьі стьіи оґтіци чтитє алєнє 
к(л)инїтє котороє ємь слово... о(т)писал а которьі (...—Прим, 
вид.) мї єсть лї(п)шє оправлАйтє (б. м. н., 1492 300); 

(те, що написане) текст (2): а к тому листови печать 
нашю завїсили єсмьі, на потвєржїньє тїмь словомь (Пе¬ 
ремишль, 1391 Р 45); можете... на тьіи то послїднии мистро- 
вьі листи такь о(т)писать подлоугь словь... нємєцкого спис- 
коу (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 

3. звістка, відомість (І): тогда аксакь пришоль такь гай¬ 
но на нась ажє нє било намь никаної в'їсти а ни слова 
(б. м. н., 1392—1393 РВФ 170). 

4. зобов’язання, обітниця (3): а симь нашимь листомь 
потвєржАємь... слюбуючи.. го наше голдованїє... и такн 
листи... што єсмьі сА ими записали... дєржАти и полни- 
ти... во всїхь словїхь (Роман, 1411 Сові. II, 638); Мн. па¬ 
нове рада зємли молдавскои... слюбоуєм. о вьси рїчиви- 
шєписаннїи вь вьсАх словАх... кролєви полскомоу... нєпо- 
роушєнно дрьжати и ховати (Гирлов, 1499 ВБ ГІ, 425—426). 

5. послання, лист, грамота (6): Слово тактамьішєво кь 
королеви польскому (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); Му(р)- 
тазино слово королю братоу моємоу (б. м. н., 1484 ЯМ). 



*сложити — 353 — СЛОУГА 

6. заповіт (5): а записала есми по души моего мужа, ие- 
бощика князя, подлугь слова мужа своего кь манастьіру 
Светого Спаса дв-Ь корчмьі вольньїхь у Кобрьіни (Кобринь, 
1401 АкВАК її І, 2); а кто сє слово наше пороуши(т) а 
им'Цт) вь тьіє им'Ьнїа вьстоупати сА разсоудит сА сь мною 
гтр'Цд) бгомь (Київ, 1446 Р 154); а хто сеє слово моє порушит 
по моєм животи, тот сьА розсудит со мною перед богом 
(б. м. н., 1470 А5 І, 67); 
поступити на слово (1) див. ПОСТОУПИТИ; 

оуступати сА на слово (1) див. ВСТУПА¬ 
ТИ СА. 

7. справа (1): И сослался о то на пана Юрія Гл'Ьбовича... 
и на боярь, которих кь нему о томі* слов-Ь посилаль (Віль¬ 
на, 1495 АЛМ 83). 

8. (лише у мн.) погані чутки, погана слава (про кого) 
(1): ач бьг сА па(к) и пригодила нЬкотораа слова о(т) кро- 
л'Ь... на на(с)... тогди слюби(л) ка(м) па(н) мужило за то 
за все о(т)молвити за на(с) (Сучава, 1457 Сові. II, 809); 
споустити слово (1) див. СПУСТИТИ; 
О п 0 Д т ьі м и с л о в ьі (2) такого ж змісту: А тьі 

бьі приятель наїїгь такєжь рачиль намь запись свой дати 
такимь жо обнчаємь а подь тою мєрою и подь тими словьі 
(б. м. н., 1496 БО II, 407); изгодити сА (с годи¬ 
ти сА) на одно (один о) слово (2) див. ^ГО¬ 
ДИТИ СА. 
ФОРМИ: паз. оди. слово (1392—1393 РФВ 170; 1484 

ЯМ); род. одн. слова (1392—1393 РФВ 170; 1395 Созі. II. 
610; 1401 АкВАК III, 2; 1456 ЗСФ)\ знах. одн. слово (1385 
Р 28; 1413 Р 83; 1421 Р 96; 1443—1446 Р 147; 1446 Р 154; 
1470 А8 1,67; 1484 РИБ 351; 1492 ЗОЄ] XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 29; 1496 ВИ II, 405 І т. ін.); ор. одн, словомь, сло- 
вомь, слово(м) (1433 Р 123; 1457 Созі. II, 810; XV ст. ВС 
21; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102); місц. одн. о словь (1495 
АЛМ 83); наз. мн. слова (1457 Созі. II, 809); род. мн. словь 
(1447—1492 ЛКБВ; 1495 АЛМ 83); дав. мн. словомь 
(1391 Р 45); знах. мн. слова (1495 АЛМ 83); ор. мн. словьі З 
(XV ст. ВС 27 зв.; 1496 ВО II, 407; ОПСВВ)\ слови 1 (1436 
Созі. II, 698); місц. мн. во (вь) словьхь, словах (1411 
Созі, II, 638; 1499 ВО II, 426). 

*СЛОЖИТИ дієсл. док. (2) (на кого) покликатися (1): а 
сложиль єщо на королм ка(к) єго волм чимь король по- 
жалуєть (б. м. н., 1387 СЯ № 12); 
О с л ожити слюб (1) скласти клятву: коли сА 

вороти(м) сложи(в) той слю(б) тогда хочємь кголдова(т) 
королє(в)... в'Ьрноє послу(ш)ство дєржа(т) подь присАгою 
и по(д) ч(с)тью (Молодечно, 1388 Р 43). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. сложиль (1387 Сп 12); 

дієприсл. перед. сложи(в) (1388 Р 43). 
*СЛОНИМ ч. (1) (назва міста у Троцькому воєводстві) 

Слонім: коли дєржал Слоним пан Копач(и) брат єго пан 
Монторт, мьі єзьдживали тоут в лови (Лукониця, 1478 
АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. одн. Слоним (1478 АЗ III, 17). 
слонимский прикм. (9): а іізгсге жгїозіу іу Рги- 

згапиіи, КоЬгуп... йЧасІу І Зіопігшкоіе ^оїозіу гасгеріїі: 
ЬасЬот... Кіесгезк 1о шуризіозгуїі (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ЬХХУІ, 141); П(р) па(н) ли(т) хрє(б) ма(р) на(ш) 
сло(н) (Луцьк, 1497 ПМХ)\ 
дорога Слонимская (1) див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. слонимскнн 2 (1487 А8 І, 87, 241); 

ск. н. сло(н), сл., с(л) 4 (1495 АЛРГ 55; ВК\ ВМЗД; 1497 
ПМХ); род. одн. ж. 81опітзкоіе (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141); знах. одн. ж. Слонимскоую (1478 АЗ III, 17); наз. 
мн. ч. Слонимские (1478 АЗ III, 17). 
Пор. * СЛОНИМ. 
*СЛОНИМЦЬ1 мн. (1) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання, пор. Слоним): И поставила пєрєдь нами пани Ва- 
силєваА Озєрничань... Слонимцов... и Клєпачов (Луко- 
ииця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. Слонимцов (1478 АЗ III, 17). 

*СЛОНЦЕ с. (3) (стп. зюіїсе) сонце (2): по половине зь 
Любчемь грань... болотьі голими до Каменя леса... а по- 
томь... ажь ку Пруднику идучи... на западь слонца (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); 
к р у г ь слонца (1) див. КРУГЬ. 
ФОРМИ: род. одн. слонца (1322 АрхЮЗР 1Л/Т, 2; 

1465 АкВАК III, 4). 
*СЛОУБИТИ див. СЛЮБИТИ. 
*СЛУБОВАТИ див. *СЛЮБОВАТИ. 
*СЛУБТ> див. *СЛЮБЬ. 
СЛОУГА ч. і ж. (939) 1. (селянин, який одержував ді¬ 

лянку землі і був звільнений від податків з умовою несення 
військової служби) слуга (34): Село тє(р)псєєвь, а в томь 
сєлє с отамоно(м) пАть слоу(г) а слоужба ихь то(л)ко на 
во(и)ноу ходити (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); 

(слоуга) тАгл ни (1) селянин — власник земель¬ 
ної ділянки, який сплачував податки і чинш: Кь Житоми- 
роу жь село Звиначєе а в томь селє чотири слоуги а пА- 
тьі(и) тАглн(и) подимьщиноу даєть (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.). 

2. (челядин, прислужник) слуга (48): а и слугь не бра¬ 
ли єсмьі не дадуть зємлАнє и слугь брати (б. м. н., 1386— 
1418 Р 35); и кнАз великий послал нас... а самому пану 
Фєдкоу кнАз великий не вєлєл єхати; вєлєл ему слуги свои 
послати к томоу роз^здоу (Ступно, 1444 АЗ І, 42); Мьі пань 
моужнло боучацски староста снятински и коломьіски па(н) 
бартошь боучацски... Визнаваємь... и(ж)... дали есми 
емоу... коли бьі ся ємоу пригодило ВЬІТИ ись зємли мо(л)- 
давскоєи пєрє(д) каки(м) натискомь оу снятин'Ь оу горо(д) 
мєшканє сь єго панею... и сь слоугами (Снятин, 1454 Р 
162—163); А с нами в тот чась били пань Олехно Скору- 
та... а слуги князя Дмитріевьі Путятича Іван ТФеритинь 
а Ярославь (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); а которьім слу- 
гамь тьш... кн(А)жата будут подавали имєнА вь ЗьвАгли 
єстли будут ему хогЬт служити и он ихь С ТЬІХ им'Ьней не 
маєт рухати (Вільна, 1499 АЗ І, 118); оі пеЬо шіусЬ їоішаг- 
касЬ Ьгапусіи іут гетїат зїиЬат тоуіт гатхіуї (Три- 
шин, 1500 ДПЖН). 

3. (форма називання підвладних короля або володарного 
князя) підданий (728): А сє А король казнмипь... даль 
есмь слузЬ своєму иванови дворище заньво (так.— Прим, 
вид.) (Казимир, п. 1349 Р 3); Мьі Владиславь... чинимьі зна¬ 
ємо... ажє слуга нашь вєрньїи па(н) хо(д)ко чємєреви(ч) 
послужи(л) на(м) верне (Львів, 1399 Р 59); у сіаіі іезто 
Іоти 5Іи2і,., Ра^їи іиіи гетіи пазги га іеЬо ^ігпе зіиге- 
піе (Ужів, 1420 .45 І, 25); па(н) михаль бучАтскии... с 

ьіньїми панми шлАхотними зємлАни рускихь з'Ьмль и свтоє 

коруни по(л)скоє в'Ьрними слугами... вибавили мА бгмь 
и жону мою... ис того нАтьства и со всєго злого (Черня- 

хів, 1435 Р 132); Мьі кнзь сємєнь олєкса(н)дрови(ч) дали 
єсмо слуз'Ь нашєму па(н)у сєнку скипорю... село нашо ту- 
лини (Київ, 1457 Р 165); и оуставшє наши слоуги доума 
попшєскоу и мани (и заплатили оуси... пинєзи оу роуки 
слоуз нашємь якоб) син михаила оцєла граматика (б. м. 
н., 1500 57> 7). 

4. (форма називання службових осіб короля або володар¬ 
ного князя) службовець (128): Великому королеви влади- 
славу... служба о(т) слуги твоєго о(т) костька судь'Ь перє- 
мьішльского (б. м. н., 1386—1418 Р 34); прото жь ми 
оузр'Ьвшє на кролєвьскии листь... с нашими слугами н сь 
судьАми... оставили есми облазнич'Ь при томь дворищи 
пьісковича што на гугни (Зудечів, 1411 Р 79); а писал лист 
Снєжко, слуга кн(А)зА Йвана Острозского (Острог, 1464 
45 І, 57); Ино ми... єсми дали и потврьдили слоузА нашє- 
моу паноу Или комисоу... половина селище на Полочи- 
нєх на имА половина от Гьлєщи (Васлуй, 1497 ВО II, 119). 
ФОРМИ: наз. одн слоуга, слуга, слу(г), слоуг(а), 

слоу(га), слу(га), (слоу)га, слЖга 287 (1361 А07, 6; 1387 

23 8-136 
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СП № 12; 1399 Р 59; 1408 АкЮЗР І, 6; 1428 Сові. І, 218; 
1443 Сові. II, 119; 1459 ОІЯ*А> 514; 1463 ГГЯ; 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 21; 1498 АЛМ 169; 1500 БО II, 175 
і т. ін.); 1 слоугь 1 (1457 Сові. II, 809); зам. род. одн. от 
нашєго слоуга 2 (1490 ВИ II, 437; ДГСХМ)\ зам. знах. 
одн, аби еси лншил слоуга 1 (1476 ВИ II, 337); род, одн. 
слоугн, слуги 22 (1386—1418 Р 34; 1424 Р 99; 1430 
АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1434 Р 128; 1436 Сові. І, 455; 1437 АЗ І, 
33; 1445 АкЮЗР І, 17; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1451 
АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1452 Р 161 і т. ін.); слугьі 1 (1445 Р 
150); дав. одн. слоузі, слузі, сл(оузі), (сл)оузі, слоуз(і), 
сьлузі, слоузм 295 (п. 1349 Р 3; 1361 АСІ 6; 1392 Сові. І, 
7; 1408 АкЮЗР І, 6; 1420 Сові. І, 136; 1435 І)/Р«А» 465; 
1451 ДГШХ; 1480 ВО І, 239; 1495 ВО II, 78; 1500 Сові. З. 
234 і т. ін.); слоузи, слузи, (слу)зн, зііш, $1игу 18 (1400 
ОІЯ«А» 433; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1421 АЗ І, 27; 1423 
Сові. І, 157; 1425 Сові. І, 174; 1426 Сові. І, 183; 1435і Сові. 
II, 682; 1465 ДГСОС; 1489 Сові. 3. 133; 1495 ВО II, 69 і 
т. ін.); слоузе, слузє, зіиге 7 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1436 
Сові. І, 455; 1444 АЗ І, 40; XV ст. ВС 32; 1446 АЗ І, 42); 
1 служі 1 (1393 Сові. II, 607); 1 слоугн нашемоу 2 (XV ст. 
НРРГ; 1484 ВО І, 276); 1 злоузі 1 (1491 ВО І, 451); знах. 
одн. слоугоу, слугу, слЖгЖ (1377 Р 23; 1450 ЗНТШ XI, 
7; 1481 ВО II, 365; 1484 ДМ; 1487 АЗ І, 240; 1491 Сові. З. 
156; 1495 АЛМ 84; 1498 АЛМ 159; XV ст. ВС 17 зв.; 
1499 ВО II, 144 і т. ін,): ор. одн. слоугою, слугою 
(1400 Сові. II, 619; 1459 Р 171; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.; 1479 
ВО І, 223; 1489 РИБ 437; 1498 АЛМ 169); місц. одн. о 
слоузе (XV ст. ВС 8, 14 зв., 32); наз. мн. слоугн, слуги, 
слугї 108 (1392—1393 РФВ 170; 1395 Сові. II, 610; 1419 Р 
90; 1437 МіН. 202; 1444 АЗ І, 42; 1459 ОІВ«А» 514; 1463 
ГГД; бл. 1471 ЛКЗ 91; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1500 ВО 
II, 175 і т. Ін.); слоугьі, слуги 25 (1404 Сові. II, 625; 1415 
Сові. І, 121; 1424 Сові. II, 593; 1446 Р 154; 1467 МІН. Оос. 
125; 1471 ВО І, 164; 1486 ВО І, 289; 1495 ВО 11,48; XVст. 
ВС 17; 1500 ЯА і т. ін.); слоузи 1 (1448 Сові. II, 316); 
зам. род. мн. о(т) наши(х) слоугн 1 (1463 Сові. 3. 45); зам. 
дав. мн. дали слоуги наши... селище (1500 ЗО 7); род. мн. 
слоугь, слугь, слоугь, слоуг, слоу(г), слу(г) 21 (1386— 
1418 Р 35; 1393 Сові. II, 607; 1411 Р 80; 1449 Сові. II, 746; 
1458 ОІЯ«А» 512; бл. 1471 ЛКЗ 90; 1471 ВО І, 159; 1484 
ЯМ\ 1495 ПЛИС; 1498 ВО II, 412 І т. Ін.); ислугь 1 (1386— 
1418 Я 35); дав. мн. слоугам, слоугамь, слугамь, слоугамь, 
слоугам(ь), слоуга(м), зїиііат, слоу(...) (1432 Сові. І, 327; 
1456 ВО І, 456; 1467 Сові. 3. 69; 1470 ВО І, 155; 1488 
РИБ 222; 1491 ВО І, 449; 1493 СУО 6; 1495 ЗСІМ рі. І; 
1499 АЗ І, 118; 1500 ДПЖИ і т. ін.); знах. мн. слоуг, 
слоугь, ^слугь, слоу(г), слоугь 6 (1395 Сові. II, 610; XV 
ст. ВС 6, 17; 1468 ВО II, 305, 306); слуги 4 (1392—1393 
РФВ 170; 1444 АЗ 1,42; 1453 Сові. 11,766; 1457 Сові. II, 
811); слоуги 2 (1432 Сові. І, 327; XV ст. ВС 17); зійду 1 
(1395 СЬ 166); ор. мн. слоугами, слугами, слоугамї, 
слу(г)ми 17 (1390 р 175; 1393 Сові. II, 607; 1395 Сові. II, 
612; 1411 Р 79; 1434 Р 130; 1449 Сові. II, 746; 1450 
ЗНТШ XI, 7; 1454 Р 163; XV ст. ВС 6; 1499 ВО II, 422 
і т. ін.); слоугами 2 (1499 ВО II, 422). 
Див. ще СЛОУЖЄБНИКЬ. 
/СЛОУГАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми... дали смо томоу нашемоу свАтомоу монасти- 
роу Бистричьскомоу... чьтири села... Слоугани... Кико- 
шещи... Калїєнєщи... Лацкани (Ясси, 1500 ВИ II, 173). 
ФОРМИ: знах. Слоугани (1500 ВО II, 173). 
1 СЛОУЖАЛО (СЛОУШАЛО) див. СЛУШАТИ. 
СЛОУЖБА, СЛУЖЬБА, СЛУЖЬБА ж. (643) 1. ва¬ 

сальна залежність землевласника від короля або володар¬ 
ного князя, що виражалася в обов’язку нести військову 
службу (558): Се язь кнАзь великий днмитрин докончи- 
ваю и повинуюсА служьбою таковою (б. м. н., 1366 Р 14); 
Узрівши єсми на вірную службу Драгумиру и на Некри- 
ну, дали єсми имь дві селі на имя село Старуня, а другоє 

село Новоє (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5); ми швитрнкгаи- 
ло... кнАзь черниговскии и ини(х) на знаємость то чини- 
мьі... Ажє взозрівши єсмо на вірную службу нашєго вір¬ 
но^) слуги на имА максима... дали єсмо ему село... косово 
(Снятин, 1424 Р 99); ми вєликии кнзь швитрикгаиль... 
чини(м) знакомито... ижє видєвь и знаменавь службу 
намь вірную... пана андрія волотовича... дали єсмо... пану 
андрію за єго вірную службу село михлинь оу луцкомь 
повіте (Київ, 1433 Р 118); а то єсми продаль для частое 
служби господарское и для того, што мні не отчина, але 
набите (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); визнава- 
ми тим то листом... бити повинни и обвєзаноу коу дєржа- 
ню зоуполна чести и віри нашєи, коу оуставичнои слоуж- 
бі и тиж помочи пристаиности (Сучава, 1462 ВО II, 284); 
и отець нашь е. м. ... подаль Федку Гавриловичу за его 
службу 50 копь грошей (Кам'янець, 1494 АЛМ 54); Ино 
ми... за его службу, тие люди... ему дали (Краків, 1500 
АЛМ 58); 

слоужба з є м с к а я (6) військова служба: и пи- 
саль еси кь иамь, абихмо ему тое именье дали во опеканье, 
а онь иамь сь того именья мяль служьбу земьскую засту- 
повати (Краків, 1489 РИБ, 437); Іжє оу доспє(ш)но(м) 
людоу честь королє(в)ская и оборонєние всєи зємли зале¬ 

жить а то слоуши(т)... на кажьно(г) поспо(л)наго члвка 
аби ка(ж)дии по(д)лоугь великості имєнїя своєго би(л) 
гото(в) кь слоу(ж)бі зємьскои (XV ст. ВС 34 зв.); ино ми 
имь тие земли... подтверждаемь... нехай оньї тьіе земли 
свои держать... а намь службу земскую служать конно, 
збройно (Мозир, 1498 ГВКЛ 22); служба пань- 
ц е р н а я (3) обов’язок служити під час війни в збруї та 
панцирі: и поведиль передь нами, штожь сь нихь со всихь 
только одна служба паньцерная идеть (Вільна, 1499 РИБ 
776); служьбу заступовати (1), (служь¬ 
бу) з а с т у п о в а т и (2) виконувати васальні повин¬ 
ності, нести військову службу: и онь вжо сь того именья 
служьбу нашу земьскую заступоваль (Краків, 1489 РИБ 
438); службу отправовати (1) виконувати ва¬ 
сальні повинності, нести військову службу: а онь намь 
маеть... службу воєнную отправовати (Луцьк, 1438 Р 141); 
службу (службою, служьба, служби) 
служити (розіигуіу) (40), (службу) 
служити (4), служити служьбьі (служба) 
(2) виконувати васальні повинності, нести військову служ¬ 
бу: знамєнитосто чиними... ижє ми романь воєвода... слю- 
били єсми и слюбуємь, обіщєваючи... вірна служьба слу¬ 
жити (Сучава, 1393 Сові. II, 607); тєжь то изволи(л) єсми 
ему аж... има то село заміни(т) продати тако доброму Ако 
и самь што би могль намь с того службу написаную слу¬ 
жи^) (Львів, 1399 Р 59); владь иміє(т) намь сь того се¬ 
ла... и єго намістковєтакі(ж) ... службу иміють намь слу¬ 
жити (Снятин, 1424 Р 100); не надобе ему нам з слугами 
служби служити а поплатовь платити... служити ему служ¬ 
ба з боири (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7); і ре^есШ (!) паш... 
и^оісгко Котаполуісг, вгіоі беу іи]и гетіи бегіуі піпі 
Лако\у 0>убеіе\гїс2, а бгиЬиіи гетіи іег сіеггуі оусгугпи 
втни, а петоіеі беу зІигЬу розїигуїу зроіпа г іусЬ оЬоІсЬ 
геті (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); Ино нехай онь... намь 
сь тое земли служить служьби (Краків, 1487 РИБ 434— 
435); ми Олєксандрь... чинимь знаменито... иж вбачив- 
ши вірний служби... Костєнтина Ивановича Острозско- 
го... котории служби гораздо служил єсть... ємоу имЬиє... 
дали єсмо (Вільна, 1499 А5 І, 117); с л о у ж б о у чи¬ 
нити (3) виконувати васальні повинності: и єго намі- 
стко(м).,, завізоуєми оучииити и полнити то(т) истинньш 
голдь и службоу на прі(д)виписаноую чинити (Львів, 
1436 Соз/. II, 698); прото(ж), ми... визнаває(м)... ижє 
єсмо сА о(бо)вАзали... ижє єм(оу)... чистою віроу и пєв- 
ноую боудє(м) держати и слоужбоу и помо(ч) оуставіч- 
ньтА чинити (Хотин, 1448 Сові. II, 733—734). 
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2. селянські феодальні повинності (13): щоби не платили 
да(и) .. и никаную нашу слоу(ж)боу или робо(тоу) щоби 
не робили на(м) (Сучава, 1456 ГПХМ); Віїі паш сгоїот 
іуіе Игусгапе, па ішіа: Нгусіко а ОапіІо Зіагсгусгу і рго- 
5І1і и пав гешіі, па ішіа СЬошсгупвкоу, па озоЬпиіи зїиі- 
Ьи (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); А поведаль намь, штож 
дей с них одна служьба (Мереч, 1496 АЛРГ 71); А кого 
коли они за себе людей прьізовугь... никоторихь пошлинь 
намь на тихь людехь не брати, ни службьі имь нашей ни- 
которой не знати (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); 

слоужбоу давати (1) виконувати селянські 
феодальні повинності: да не дадоуть тотм люди... никото- 
рое наше данїє и слоужбоу да не имаю(т) намь давати 
(Нямц, 1454 Сові. II, 517); слоужбоу н м а т и (5) 
виконувати селянські феодальні повинності: да нє да(ст) 
тоє село ни да(н), нї илиша... и ни иноую никотороую на- 
шоу слоужбоу и даанїе нє имають (Сучава, 1444 Сові. II, 
207—208); мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє... 
митрополит кир Тарасиє от Романова трьгоу даємь и дали 
єсми сєс лист наш оусим єго людєм... а они да имают от 
нас... великою слобозию... и да нє даст нам ни илиш, ни 
подводоу... ани иноє наше дааниє или слоужб* (!) да нє 
имаєт (Сучава, 1466 ВБ І, 95); слоужбоу отдава- 
т и (1) виконувати селянські феодальні повинності: До 
Того Иньшіє Городища И урочища На(д) р*чькою Камє- 
ницєю... з обоу двоухь Сторонь тоє р-Ьчки Камєници зем¬ 
лю Дерьжати Маєть... зо всЬмь тьімь Какь Про(д)ковє 
Єго ДрьжаньА И оуживанА свои мЬли А пови(н)ос(т)ь 
и слоу(ж)боу Про(д)комь Нашимь о(т)давали И на(м)ь 
о(т)дають (Прилуки, 1459 Р 171—172); слоужбоу 
слоуживати (5) виконувати селянські феодальні 
повинності: а тьіє люди на толокоу хоживали до бєлагоро- 
да... а ни котороє слоужбьг нєслоуживали (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 90); и тоть Япко... сі* той земли службьі намь 
не служьіваль (Вільна, 1495 РИБ 602). 

3. обов'язок нести військову службу як одиниця обчис¬ 
лювання повинностей землевласника або землекористу¬ 
вача (3): Я Василєй Волчкович из братомь своим Двом... 
продали есмо... землю пустовьскую обарицкую котороєж 
зємли нам перед тьім три службьі бьіли на имА: Коренев¬ 
ищна, а Тиховщина, а Пєрхоуровщина за чотьіри копи 
грошей литовскоє монєтьі по дєсєти п'Ьнєзєи оу грош (Став¬ 
ків, 1491 АЗ І, 97); Биль намь чоломь пань ВиленскІй... 
и просидь вь нась людей... и поведиль иамь, штожь зь 
тьгхь людей иамь идеть семь служобь (Краків, 1500 АЛМ 
вип. 2, 58). 

4. службові обов’язки, послуги (2): Але к нам прїиди, 
как оудєлаєшь нам тотоу слоужбоу що ми єсми наказали 
к тоби (Баків, 1457 ВБ II, 257); я... вьгдєчи сєстрєнца 
своєго кн(А)зА Богдана Василєвича службу и пилност до 
себе, дала єсми ему по своєм животе имєнє оу вотчизну 
иа имА Любчо (Ровно, 1488 АЗ І, 241—242). 
О божая служба (1) див. БОЖЇИ. 
ФОРМИ: яаз. одн. слоужба, служба, служьба, зїигЬа 

12 (1386—1418 Р 34; 1401 АкВАК Ш, 2; 1435 Сові. II, 681; 
бл. 1471 ЛКЗ 90; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1487 РИБ 435; 
1493 АЛРГ 56; 1495 АЛМ 83; 1496 АЛРГ 71; 1499 РИБ 
776 і т. ін.); зам. знах. одн. мьі вид-Ьвшє єго... слоужба, 
слоу(ж)ба, служба 3 (1388 Р 39; 1453 Сові. II, 492; 1487 
ВБ ї, 295); род. одн. служби, слоужби, служьби, зІигЬу, 
5ІигЬу 24 (1393 Сові. І, 13; 1395 СЬ 166; 1435 Р 132; 1446 
Сові. II, 251: 1450 ЗНТШ XI. 7: бл. 1471 ЛКЗ 90: 
1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1487 РИБ 434; І495 АЛМ 83; XV ст. 
ВС 12; 1500 АСД II, № 3 і т. ін.); 1 служиби 1 (1434 Р 129— 
130); І слоужб* 1 (1466 ВБ І, 95); дав. одн. слоужб*, слоу- 
(ж)б* (1436 Сові. II, 698; XV ст. ВС 34 зв.; 1462 ВБ II, 
284); знах. одн. слоужбоу, слоужбу, службу, службоу, 
слоу(ж)боу, слу(ж)бу, служьбу, служьбу, слоуж(ь)боу, 
иІигЬи, (слу)жбу, (сл)оужбоу, слоуж(бу) 415 (1378 
ЗНТШ ІЛ, 4; 1388 Р 43; 1399 Р 59; 1411 БІД«А> 439; 

1428 Сові. І, 234; 1437 АЗ І, 34; 1458 ОЖДМ; 1468 ВБ II, 
306; 1494 АЛМ 54; 1500 АЛМ 58 і т. ін.); 1 слоужбоую 6 
(1434 Сові. І, 386; 1448 Сові. II, 316; 1455 Сові. II, 543; 
1456 Сові. II, 568; МіН. 213); 1 слоужбо, слоу(ж)бо 3 (1458 В Б 
1, 19; 1459 Сові. 3. 22; 1460 Сові. 3. 41); служьба служити, 
служити... служба 2 (1393 Сові. її, 607; 1450 ЗНТШ XI, 7); 
1 слоу(ж)бь 1 (1472 Сові. Б. 27); ! скужбу 1 (1403 ДЗ 338); 
! лоужбу 1 (1432 ДГВІН); ! саужбоу 1 (1428 Сові. І, 209); 
ор. одн. слоужбою, службою, слу(ж)бою, слоу(ж)бою, 
служьбою 93 (1366 Р 14; 1400 Б/Д«А» 433; 1411 Сові. І, 84; 
1426 ВАМ 21; 1432 Сові. І, 337; 1438 Сові. II, 7; 1446 Р 
154; 1479 ВАМ 61; 1485 ВБ 11,371; 1497 ВБ II, і 12 і т. ін.); 

! службую 1 (1412 БІД«А» 440); зам. знах. слоужбою, 
службою, слоу(ж)бою, (слоуж)бою, слоу(жбою), слоуж- 
бо<ю> 67 (1409 Сові. І, 65; 1420 Сові. І, 135; 1433 Сові. І, 
353; 1438 АСІВ; 1443 ВАМ 41; 1459 ВБ І, 35; 1465 ВБ І, 
88; 1471 БІД«А» 525; 1483 ВБ І, 267; 1499 ВБ II, 140 
і т. ін.); місц. одн. оу (о) слоужбь, служб*, слоу(ж)бь З 
(1388 Р 43; XV ст. ВС 32; 1466 ВБ І, 95); о 1 слоу(ж)б 1 
(XV ст. ВС 7); наз. мн. служби 1 (1491 АЗ І, 97); служб* 
1 (1458 ПГСММЦ); род. мн. служобь 2 (1500 АЛМ вип. 
2, 58); слоужєбь 1 (1458 ОЖДМ); дав. мн. слоужьбамь 
(XV ст. ВС 16); знах. мн. слоужби, служби, служьби, 
зїиіЬу (1421 АЗ І, 27; 1436 Сові. II, 698, 701; 1448 Сові. 
II, 733, 738; 1487 РИБ 435; 1496 АЛРГ 71; 1499 АЗ І, 
117); ор. мн. службами (1499 АЗ І, 117; РИБ 777). 
Див. ще *СЛУЖЄНЇЄ. 
СЛОУЖЄБНИКЬ, СЛОУЖЄБНЇКЬ ч. (31) (той, хто 

перебував на службі в кого) службова особа, службовець 
(3): а ргу іот Ьуіу... зїигеЬпусї патїзпука Ьегезіеузкаїїо 
(Тришин, 1500 ДПЖИ); 
судовий виконавець, возний (28): а коли(ж) соу(д)я пи¬ 

та^) слоу(жє)бнїка тогдм слоужєбникь запрель жєбьі 
нє видЬ(л) тоє раньї (XV ст. ВС 19—19 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. слоужєбникь, слоужєбнїкь, слоу(ж)- 

бникь 8 (XV ст. ВС 6, 13 зв., 14, 16 зв., 19 зв.); І слоузє 1 
(XV ст. ВС 14 зв.); род. одн. слоужєбника, сллжєбнїка, 
зІигеЬпука (XV ст. ВС 19 зв., 22 зв.; 1500 ДПЖИ); дав. 
одн. слоужєбникови (XV ст. ВС 19); знах. одн. слоужєб- 
нїка, слоу(жє)бнїка, вІигеЬпука (XV ст. ВС 13 зв., 14, 15 
зв., 19 зв., 34; 1500 ДПЖИ); ор. одн. слоужєбиикомь, 
слоужєбнїко(м), слоужєбнїкомь, слоужєбнико(м) (XV ст. 
ВС 6, 15 зв., 16, 34; СД 42 зв., 43); наз. мн. слоужєбнїци, 
БІигеЬпусі (XV ст. ВС 14 зв.; 1500 ДПЖИ); род. мн. слоу- 
(жє)бнїковь (XV ст. ВС 17); дав. мн. слоужєбнїко(м) (XV 
ст. ВС 15); місц. мн. о слоужєбнико(х), слоужєбнїко(х) 
(XV ст. ВС 7, 24 зв.). 
Див. ще СЛОУГА 4. 
СЛОУЖЄБНЇЧЇИ прикм. (1) який стосується возного, су¬ 

дового виконавця: Обьічаи злостївїи бьі(л) слоужєбнїчїи, ко¬ 
лі* и(х) прївожєно до забїти(х) на дорозє тогдьі онї и(х) лоу- 
пилї с тго имєиїя оу которомь бьілї забитьі (XV ст. ВС 25). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. слоужєбнїчїи (XV ст. ВС 25). 
*СЛУЖЕБЬНЬ1И прикм. (2) () д в о р н щ е слу ■ 

ж е б ь н о е (1), (дворище) служебьное (1) 
див. ДВОРИЩЄ. 
ФОРМИ: знах. одн. с. служебьное (1445—1452 АрхЮЗР 

8/IV, 12); род. мн. служебьньїхь (1445—1452 АрхЮЗР 
8 /IV. 12). 

*СЛОУЖЄВАТИ див. *СЛОУЖИВАТИ. 
*СЛУЖЄНЇЄ с. (2) (виконання васальних повинностей) 

служба, служіння: у баїі іевшо Іоши вХигі пазгоши Ралуїи 
іиіи гегпіи пазги га іеЬо \уігпе зіигепіе па ^ікі ^ісгпуіе 
(Ужів, 1420 АЗ І, 25); а по нашє(м) животЬ кто будє(т) 
господарь нашєи зємли или о(т) дЬтєи наши(х)... или кого 
бь избєрє(т) бити, тоти щоби и(м) нєпорушили нашєго 
даниА... занужє єсми дали ємоу за єго правоє и в'Ьрноє 
служєнїє (Сучава, 1429 Сові. І, 267). 
ФОРМИ: знах. одн. служєнїє, зїиіепіе (1420 АЗ І, 25; 

1429 Сові. І, 267). 
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Див. ш? СЛОУЖБА 1. 
Пор. СЛОУЖИТИ. 
* СЛУЖИБА див. СЛОУЖБА. 
*СЛОУЖИВАТИ дієсл. недок., многокр. (8) (виконува¬ 

ти васальні або феодальні повинності) не раз служити 
(3): и тоуть... єсмо слюбили... абьіхомь... господарєви 
нашєму казимирови... служили... тьімто обьічаємь, яко... 
наши пєрє(д)ковє слоужєвали (Хотин, 1455 Созі. II, 774); 
а тни ч'Ьтьіри члвки о(т)чичи мои, мають ємоу слоужити 
та(к) ка(к) и пєрє(д) тьі(м) мн'Ь слоуживали (Луцьк, 1467 
СП № 13); И мьі ему того человека ДитАтьковича дали... 
со всими платьі и доходьі потому, какь и отцу нашєму слу- 
акиваль (Вільна, 1493 АЛРГ 56); 
Ослоужбоу слоуживат и (5) див. СЛОУЖБА 2. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. служьіваль 2 (1495 РИБ 

602); служиваль 1 (1493 АЛРГ 56); 3 ос. мн. слоужявали 4 
(1467 СП № 13; бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв.); слоужєвали 1 
(1455 Созі. II, 774). 
Див. ще розшту, СЛОУЖИТИ 1. 
СЛОУЖИТИ, СЛУЖИТИ, СЛУЖЇТИ, ЗСІІЇУТУ, 81.11- 

гіТНУ, $ЬІІ2ІТНІ, $2ЬІШТНІ дієсл. недок. (351) 1. 
(кому) виконувати васальні повинності по відношенню до 
короля або володарного князя, нести військову службу 
(301): Ми кнАзь володиславь... то есмьі вчинили взозрьв- 
ши на нашєго в'Ьрного слугу именємь рекучи ладомирь 
волошинь што жє єсть намь в-Ьрно послужиль и єщи (так.— 
Прим, вид.) служити будєть (Бохур, 1377 Р 23—24); слу- 
жи(т) ему королеви вєрно и до своє(г) живо(т) (Луцьк, 
1388 Р 42); мьі швитрикгаило... кнАзь чєрниговскии... на 
знамость то чинимьі... Ажє взозр'Ьвшє єсмо на вьрную 
службу нашєго в'Ьрно(г) слуги на имА максима... што(ж) 
єсть на(м) в'Ьрн'Ь послужи(л) и служи(т) им£є(т) дає(м) и 
дали єсмо ему село (Снятин, 1424 Р 99); и присАгль єсмь 

бгу... ижь хочу в'Ьрнє и пилно служить крулєви полско(м) 
(Черняхів, 1435 Р 133); а кто вьсхочєть жєн'Ь моєи и дЬ- 
тє(м) мои(м) слоужи(т) и они слоужа(т) сь тьі(х) им-Ьнїи 
(Київ, 1446 Р 154); А'С того села служити ему Намь, какь 
к Неверь Намь служиль (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 
35—36); мьі Стєфан воєвода знаменито чиним... ож(є)... 
пан Доума Броудоурь слоужил нам право и в-Ьрно (Гир- 
лов, 1499 ВВ II, 140). 

2. (кому І без додатка) відправляти богослужіння та інші 
церковні треби (6): а записала есми... кь манастьіру Све- 
того Спаса вь Кобрьіню село Корчичи... и зо всими тими 
доходи, што коли предкомь нашимь тьіе Корчичане дава¬ 
ли и намь самимь, а потому... игуменомь, которне коли 
будуть служити у монастир'Ь Светого Спаса вь Кобрнни 
(Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); они... имаю(т) слоужити на 
вьсАкоую срЬдоу, вєчє(р) паракли(с), а оу чєтвнрто(к) ли- 
тоургию (Поляна, 1448 Созі. II, 365); и прєз год да им слоу- 
жАт на вьсАкоу нєделю литоургїю (Гирлов, 1499 ВОII, 156). 

3. (в кого) бути на службі, бути чиїм слугою, служити 
(2): и "Ьщє к тьімь бєкгичь и турдучакь бєрди давндь ти 
кнА(з) головний мои били слуги и тии стали намь ворогь 
и оу мене служаче и почали коромолити на мене (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170); А про л-Ьпшое свідоцтво и твердость, 
печать свою прнв'Ьсили есьмо,— за его нам службу, поне- 
же и услуговался служачи у князя моего и у нась (Кобринь, 
1465 АкВАК III, 4). 

4. (чому) належати (до чого) (2): єдно село трєсь а дроуго 
кпивчичь... и млинь, що є(ст) на зємли дльгополскои на 
сопоункьі гдє падаєть сьпьнца оу тисоу да слоужє(т) ма- 
настироу стго архаггла (!) михаила (Сігет, 1404 ГМ); 
Я Гринко Болобань вьізнаваю... штожь продаль есми 
им^не... со всимь сь тимь, што ку тому имЬню служить 
(Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105). 
О слоужити к о п и є м ь (кому) (6) давати із 

свого маєтку в чиє розпорядження кіннотника з рати¬ 
щем: ис нашимь в'Ьданьємь вол-Ьнь продати замінити тако 

доброму Ако коли самь имаєть служити ис того всЬго намь.. 
двєма копьи а дЬсАтью стр'Ьлцовь (Краків, 1394 Р 54); а 
ис того имають намь служи(т)... онь и єго дЬти... копиємь 
а шєстью стролцєвь (Львів, 1399 Р 59); а так о (ж) пєрво 
рє(ч)ньій владь имЬє(т) намь сь того села служи(т) к нашєй 
потрєбизнЬ копьє(м) а дв'Ьма стр^лци (Снятин, 1424 Р 100); 
а па(н) пєтрь с того им-Ьнья имає(т) служити на(м) двєма 
копьи (Луцьк, 1438 Р 138); служити стр'Ьльцн 
(стр’Ьльцємь, стр'Ьлцєма) (7), (слоужи¬ 
ти) с т р Ь л ц и (5 і г і 1 с 2 о ш а) (4) давати із свого 
маєтку в чиє розпорядження воїнів-стрільців: а с того 
имаєть кнАзю служити трими стрЬлци (Бохур, 1377 Р 24); 
а имать мишь служити кролєви стрЬльцємь на каждую 
войну (Перемишль, 1390 Р 176); у шауиіЬ пат ... зіигі- 
іЬі уг... ІЬоЬо згеїа Ігета зігіїсгі (Глиняни, 1395 ОЬ 166); 
А с того на(м) Имаю(т) слоужити. И наши(м). НамЬстко(м) 

В ма. стр'Ьлцєма. Назаволаноую воиноу. яко инии. зєм- 
лАнє слоужа(т) (Луцьк, 1445 Р 148); тоє єсмь ємоу даль... 
а онь мнЬ мЬєть и с того слоужити... трими стрЬльци 
(б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3); с л у ж и т и зь сукни (1) 
служити за винагороду одягом: И князь Костянтинь перед 
нами рекь: правда єсть, служать вь мене бояре Смолен- 
скіе Бубень, а Дуденковь Суморокь доброволно зь сукни 
безь имьней, а зь ихь имЬней, што подь господаромь ма¬ 
ють, сполна господару е. м. служба идеть (Вільна, 1495 
АЛМ 83); к о н ь м и слоужити (1), служити 
конем (І), служити о дву конєх 
(1) див. КОНЬ; службу (служб ьі) служити 
(17), служити служьбьі (служба) (2) 
див! СЛОУЖБА 1. “ \ 
ФОРМИ: інф. слоужити, служити, служїти, БІішіНу, 

БІигііНі, кгІигііЬі, служит(и) 70 (1377 Р 12; 1390 Р 176; 
1394 Р 54; 1395 01 166; 1399 Р 59;' 1424 Р 100; 1438 Р 138; 
1448 Созі. II, 365; 1453 Созі. II, 766; 1463—1478 РЕА І, 36; 
1473 ЗНТШУ., 3; 1499 А8 І, 118 і т. ін.); слоужи(т), слу¬ 
жи^) 7 (1388 Р 42; 1399 Р 59; 1400 Созі. II, 619; 1424 Р 100; 
1446 Р 154); служити, зіиіуіу 2 (1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 
1499 РИБ 777); служить І (XV ст. СГЧА); служить І 
(1498 АЛМ 159); зіиіуі 1 (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); теп. З 
ос. одн. слоужить, служить, (сл^оужить 20 (1400 Созі. 
І, 36; 1411 Созі. І, 84; 1434 и/Д«А» 463; 1435 Созі. І, 402; 
1436 ВАМ 29; 1437 Созі. І, 541; 1442 Созі. II, 96; 1445 
Созі. II, 226; 1455 Созі. II, 540; 1498 АЛМ 159 і т. ін.); 
слоужить, служить 10 (1400 413; 1414 
441; 1420 Созі. І, 135; 1436 469; Созі. І, 459; 1437 
Созі. І, 529; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1448 Созі. II, 300; 
бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.; 1481 ВБ II, 364); слоужи(т), служи(т) 
7 (1388 Р 42; 1400 Со5*. І, 26; 1414 Созі. І, 111; 1434 Созі. І, 
374, 386; 1436 Созі. І, 475; 1453 Созі. II, 472); 3 ос. мн. 
слоужать, служать 4 (1419 ШЯ«А» 444; бл. 1471 ЛКЗ 90 
зв., 92; 1496 АЛРГ 71); слоужать, служать 4 (1393 Созі. 
І, 13; 1428 Созі. І, 202; 1436 Созі. І, 481; 1495 АЛМ 83); 
слоужа(т) 2 (1445 Р 148; 1446 Р 154); слоужмть 1 (1419 
ШР^Аь 444); слоужмт 1 (1499 ВО II, 156); БІигіеІН 1 (1395 
01 166); перф. 1 ос. одн. ч. єсмь служиль (1434 Р 129; 
1435 Р 132); 3 ос. одн. ч. слоужил, служил, служиль, слоу- 
жиль, служиль, слоужи(л), служи(л) 145 (1400 Созі. 
І, 26; 1414 Созі. І, 111; 1422 ДГОБК; 1432 Созі. І, 337; 
1443 Созі. II, 138; 1455 Со5(. II, 543; 1463—1478 РЕА І, 
36; 1472 528; 1489 РИБ 438; 1499 ВО II, 140 і 
т. ін.); служиль 1 (1495 РИБ 602): служил єсть І (1499 
АЗ І, 117); 3 ос. мн. слоужилн, служили, с(лоужили), 
слоуж(или) (1393 Созі. І, 13; 1419 ОіРхА* 444; 1427 
Созі. І, 133; 1433 Р 121; 1443 ВАМ 41; 1456 Созі. її, 568; 
1467 ВБ> І, 117; 1475 Сові. О. 3; 1488 Созі. 5. 127; 1497 
ПМХ і т. ін.); май б. 1 ос. одн. хочу (хочю)... служить 2 
(1434 Р 130; 1435 Р 133); хочю... служн(т) 1 (1400 Созі. II, 
619); 3 ос. одн. служити будєть 1 (1377 Р 24); имать... слу. 
жити 1 (Ї390 Р 176); имаєть...-служити 1 (1400 Созі. II, 
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1 618); им-Ьєть... служити 1 (1377 Р 24); служи(т) им-Ьє(т) 1 
(1424 Р 99); хочєть... слоужить 1 (1481 ЕЮ II, 364); 1 ос. 
мн. имаємь (имаємь)... слоужитн 5 (1435 Собі. II, 682, 
687, 689; 1453 Сові. II, 766; 1455 Собі. II, 774); имаємо 
служити і (і455 Собі. II, 774); хочємь... служити, (хо¬ 
чем)... слоужити 3 (1407 Собі. II, 629; 1435 Собі. II, 679; 
1462 ВО II, 284); З ос. мн. имають... служити 1 (1435 Р 
133); имаю(т) слоужити 1 (1445 Р 148); служити (и)моуть 
1 (1429 Собі, і, 258); будуть служити 1 (1401 АкВАК ПІ, 
2); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аби (бьі)... служиль, слу- 
жи(л) З (1433 Р 125; 1435 Собі. II, 689; 1498 АЛМ 159); 
1 ос. мн. абмхомь (бихомь)... служили, слоужилї (1435 
Собі. II, 689; 1455 Собі. II, 774) 3 ос. мн. аби... слоужили 
(1462 ВО II, 289); нак. сп. 3. ос. одн. (нехай)... служить 
2 (1487 РИБ 435; 1489 РИБ 438); да слоужи(ть) 1 (1401 
ЗКЄ); 3 ос. мн. да слоужєт, слоужє(т) 3 (1404 ГМ\ 
1456 ОВАс 46; Г/7ХМ); да... слоужмт і (1499 Ви II, 156); 
(нехай)... служать 1 (1495 РИБ 602); (нехай),., служать 
1 (1498 ГВКЛ 22); діеприсл. одноч. служаче 1 (1392—1393 
РФВ 170); служачи 1 (1465 АкВАК ПІ, 4). 
Див. ще Р05ІЛІ2¥ТУ, *СЛОУЖИВАТИ. 
СЛУЖЬБА див. СЛОУЖБА. 
*СЛУЖЬІВАТИ див. *СЛОУЖИВАТИ. 
СЛУЖЬІТИ див. СЛОУЖИТИ. 
СЛУЖЬБА див. СЛОУЖБА. 
*$ЬІІ2ВА див. СЛОУЖБА. 
1 СЛОУЗЄ (СЛОУЖЄБНИКЬ) (1): о томь же слоузє 

(!) не имєєть нико(г) же габать бє(з) прїказанїя соуд е(г) 
(XV ст. ВС 14 зв.). 
Див. СЛОУЖЄБНИКЬ. 
СЛУПЬІЦЯ ч. (2) (особова назва): за повелиниемь ве¬ 

ликого князя Свидригайла, васильїй Сангушковичь... и 
ми дворане господарскіе: Тихонь Слупиця... и Семень 
Юзипсвичь, бьільїсмо у земяньїна повету Браславского, 
пана Карпа Ивановьіча Мьїкулинского, в именю его По- 
чапинцяхь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: наз. одн. Слупиця (1430 ГВКЛ 7); род. одн. 

Слупици (1430 ГВКЛ 7). 
*СЛОУТИ дієсл. недок. (3) (цсл. слоути) зватися, мати 

назву: и пан Яньчинский рек: тот дуб стоит на моей земли 
а словет Дягилев дуб; мой чоловек Дягил вьіделал его 
своєю рукою, потому словет Дягилевь дубь (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/IV, 119). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. словет (1498 АрхЮЗР 8/IV, 

119). 
Див. ще *СЛОУТИ СА. 

; *СЛОУТИ СА дієсл. недок. (3) (цсл. слоути сА) зватися, 
мати назву: а о(т) того села што сА словєть тамрьташовци 
оузАли єсмьі пАть двори татарь (Сучава, 1411 ОІЯ«А» 
439); а хотарь тЬмь сєломь... до болота што око словет 
сА, та просгЬ... до потока, што словет сА добромира (Су¬ 
чава, 1429 Собі, і, 269—270). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. словет см 2 (1429 Собі. І, 269, 

270); см словєть 1 (1411 ОІД«Ау> 439). 
Див. ще *СЛОУТИ. 
СЛОУХАТИ дієсл. недок. (29) 1. (чого, що) (сприймати 

слухом) слухати (що) (4): Мьі болєславь... кнАзь чєрни- 
говскии... знаємо то чини(м) си(м) наши(м) листо(м) каж- 
дому доброму нин'Ьшни(м) и пото(м) буду чи (м) сєго листа 
чтучи(м) и слухаючи(м) ажє даровали єсмо... юркови ко- 
зєнАти... її копь рускои лнчби краковскои моиЬтьі (Коло¬ 
мия, 1424 Р 102); Мьі кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... 
0(з)на(і)моуємо Си(м) Листо(м) Наши(м) Хто би На нє(го) 
Посмотпити Любо Чтоучи Єго Слоухати боудє(т) хогЬ(в) 
... И(ж) мьі... о(т)дає(м)... нагороджаючи Ємоу Самомоу 
жои'Ь И пото(м)ствоу єго При (в)сюи о(т)чи(з)н,Ь... зо- 
ставоую (Прилуки, 1459 Р 171). 

2. (кого) давати хід чиїй скарзі (2): Фалко жалова(л) 
о дєди(ч)ство на индриха индри(х) сА заложиль давнимь 
записамь (!) и досве(т)чиль сЖ(д)я єго оправиль а *0<а(л)кови 

мольчанїє оучиниль потомь прїшоль миколаи м'Ьньшиї 
бра(т) '0*а(л)ковь и хотєл тоую рє(ч) обновити ми сказоу- 
ємь мїколая не слоухать осоужєнь соудь исправєдлївє 
(XV ст. ВС 23). 

3. (кого, к чому) (бути чиєю власністю) належати (до 
кого, до чого) (3): а за вєлкого кнАзА ольк'Ьрта... ми ис- 
любоуємь... не займати намь королеви зємл'Ь ни єго людии 
што єго слухають (б. м. н., 1352 Р 5—6); и даємь томоу 

монастирю... В села: Петра Вранина гдє бил дворь, и 
дпоугоє село що тиж слоухаєт кь томоу монастирю (Доль- 
ний Торг, 1475 ВИ І, 200). 

4. (кому, чому, кого, чого, к чому, от чого) (бути під- 
порядкованим кому або чому) належати (до кого, до чого, 
кому) (9): а єщє монастирь боготиньскии имаєть слухати 
о(т) того монастирА (Сучава, 1411 МіН. АІЬ,)\ И єщє варе 
колко црькви... боудоутсЬ оучинити... оу Соучавскои и 
оу Чєрновскои волости, а они оуси да слоухают... нашєго 
монастира от Поутнои (Сучава, 1490 ВО І, 420); на имЬ 
црквамь и(с) попи о(т) волости соучавскои а црко(в) оу 
кломо(в)ци в црко(в) оу ви(г)шани... и що єсми... похи¬ 
лили да слоухаю(т) кь нашємоу монастироу о(т) поутнои 
(Сучава, 1490 ОС 148). 

5. (к чому, чого) (бути складовою частиною чого) нале¬ 
жати (до чого) (10): ми алєксандрь воєвода... знаємо чи- 
ни(м)... и(ж) єсми дали... сєрє(т) мисто а волховєць... сь 
оусими оужи(т)ки, що(ж) к тому мисту к сєрєту и во(л)- 
ховцю слухаєть (б. м. н., 1421 Собі, і, 142); што(ж) изь 
в'Ька к то(м)у рьічєговоу. Прислоухаєть то и нн-Ь имаєть. 
Слоухати (Луцьк, 1445 Р 148); Я боулга(к) лисичи(н) 
си(н) а михаило во(л)чкови(ч) чини(м) знаменито... щто(ж) 
...па(н) лисица записа(л) бьі(л)... поусти(н)скомоу мана- 
стирю половиноу селища ивони(н)цо(в)... со вси(м) поло- 
виноу што к томоу сєлищоу издавна слоухало (Пустинька, 
1499 ПИ № 3). 

6. (в чім) (входити в коло чиєї компетенції) належати 
(до чого), підлягати (чому) (1): Пово(д) вінова(т)тс(г) (!) пра- 
вомь всєгди ищєть хочємь ачь хто єсть оу праве нємєць- 
комь а жалобоу оучинїть протївь вїноватомоу а виноватии 
в томь праве не слоухаєть нє оумєєть о(т)повєдать можє(т) 
кь своєму правоу рє(ч) о(т)ложить (XV ст. ВС 25). 
ФОРМИ: інф. слоухати, слухати 4 (1411 МіН. АІЬ.\ 

1445 Р 148; п. 1450 ПИ №9; 1459 Р 171); слоухать 1 
(XV ст. ВС 23); теп. З ос. одн. слоухаєть, слухаєть 2 (1421 
Собі, і, 142; XV ст. ВС 25); слоухаєт, слухає(т) 2 (1463 
Собі. 8. 45; 1475 ВО І, 200); слухаєть 1 (1435 Сох* II, 
З ос. мн слоухають, слухають 2 (143 і Собі, і, З і 5; і 435 
Собі. II, 682); слоухають, слухають 2 (1352 Р 6; 1458 
0/#«Л» 512); слоухают, слоухаю(т) 1 (XV ст. СПС; 1460 
ВО II, 273); перф. З ос. одн. с. слоухало (1441 —1443 А8 
III, 2; 1499 ПИ № 3); 3 ос. мн. слоухалн (1462 ВО І, 52); 
нак. сп. З ос. одн. да слоухає(т) 1 (1458 512); да 
слоухає <...)! (XV ст. ДІ ВІС); 3 ос. мн. да слоухаю(т) 
З (1449 Собі. II, 391; 1458 512; 1490 ОС 148); да 
слухають 1 (1431 Собі, і, 315); да слоухают 1 (1490 ВО ї, 
420); дієприкм. акт. теп. дав. мн. слухаючи(м) (1424 Р 
99, 102); інф. пас. слоуха(н) бити (XV ст. ВС 34). 
Див. ще *ВЬІ СЛУХАТИ, *ВЬІСЛУШАТИ, *ВЬІСЛЬІ- 

ШАТИ, ПРИСЛУХАТИ 1, 3, 4, 7, *ПРИСЛУШАіИ І, 
З, 4, СЛУШАТИ 3, 5, 6, *СЛЬІХАТИ 1. 

*СЛУХЬ ч. (1) чутка: И слухи нась єщє тии доходять 
оть туль зь єго зємли, ижє весь вжо вь готове (б. м. н., 
1498 ВО II, 414). 
ФОРМИ: наз. мн. слухи (1498 ВО II, 414). 
СЛОУЦКИЙ прикм. (3): А при том бил... пан Кєршонь 

жид слоуцкий (Острог, 1466 А 5 І, 61); Што перьво сего 
тими рази вь Пилиіговь пость продали били есмо вси 
корчми Вьруцькіе жьіду Слуцькому Марьку на трьі годи 
за сто копь и за шестьдесять копь грошей широкихь 

(Радомль, 1487 РИБ 227). 
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ФОРМИ: паз. одн. ч. слоуцкий (1466 АЗ І, 61); дав. 
одн. ч. Слуцькому (1487 РИБ 227). 
Пор. *СЛОУЦКЬ. 
*СЛОУЦКЬ ч. (1) (назва міста у Віденському воєвод¬ 

стві) Слуцьк: Мьі кнзь михаило олєксан(д)ровичь произ- 
воли (!) єсмо боАриноу нашємоу пану василью црю коупи- 
ти дворєць ивашка гри(д)ковича... И коупивь то(т) дворєць 
придати.., оу слоуцкоу (Копиль, 1456—1481 Р 164). 
ФОРМИ: місц. одн. оу слоуцкоу (1456—1481 Р 164). 
*СЛОУЦЬКИИ див. СЛОУЦКИЙ. 
СЛУЧИїИ дієсл. док. (і) (з ким) об’єднати: мьі илїа 

воєвода... знаменито чини(м)... како намисковь наши(х) 
иаслидоуючи оу доброгЬ обітниць и(х) в'Ьрою до(с)тоиною 
и оуставичною жадливостїю и с ни(м) случити... владисла- 
вовьі, по(л)скомоу кролювьі... голдь... оучинили є(с)ми 
(Львів, 1436 Сові. II, 697—698). 
ФОРМИ: Інф. случити (І4з6 Сові. II, 697). 
*СЛОУЧЬ ч. (5) (назва річки у Волинській землі) Случ: 

Му ДУііоІсі, ^еіукі кпіа2 Іуіо^узкіу... сгупігп гпатіпііо... 

іі (Іаіі іезто зіигі пазгоши Ра^Іи... веХувгсге Катет ^ 
гетіі \уоїубзкоіеу... па Зіисгу гусі (Ужів, 1420 А5 І, 25); 
мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним знаменито ...иж... 
дали єсмо... Калєнику... в овруцком повєтє село Остафьє- 
во... а селище на Оусть-Камєницьі, на Случи (Київ, 1437 
А8 І, 33—34); Се мьі панове Цєцєнєвьскьіи... продали єсмо 
им'Ьньє... на имА Цєцєнєвьци... на рєци на Слоучи (Кре¬ 
менець, 1467 АЗ І, 63). 
ФОРМИ: місц. одн. иа Слоучи, Случи, $їцсгу (1420 

АЗ І, 25; 1437 АЗ І, 34; 1444 АЗ І, 40; 1452 АрхЮЗР 
8/IV, 60; 1467 АЗ І, 63). 
СЛУШАТИ дієсл. недок. і док. (92) 1. (що) (свідчення) 

заслуховувати, заслухати (1): и та(м) казали є(с)мо на тоє 
дЬло вьієхати... су(д)и б'Ьлскому пану рачку пучицкому 
слуиіати присАги тьі(х) свЬтко(в) и конєць томоу промєжу 
ни(х) вчьінити (Вільна, 1495 ВМЗД). 

2. (кого) підкорятися (кому), слухатися (кого) (2): а 
слушати ми господар А своєго великого коро(л) во всємь 

как ми повелить и боАтим(с)А єго какь ба (б. м. н., 1386 
Р ЗО); Которьіи от Вормєнь чАсть ємоу оу чините, Ако то- 
бьі намь оучинили есте оу нашеи зємли, оу Молдавскои; 
которїибьі єго не слоушали, мьі єго исказнимьі єгожє роу- 
кою (Сучава, 1401 РІК). 

3. (кого, чого, к чому) (бути чиєю власністю) належати 
(до кого, до чого) (4): а такь даємь ему... со вси(м) оужит- 
кьі... како широ(к) и долго што к той корьчм'Ь из в"Ьку слу- 
шАло и слоушАєть (Медика, 1407 Р 72); едучи от Бовбол 
к Блаженику... подле самой дороги тот дуб стоит, и оттоль 
через гребли конець пропаханьїх нив... што и кь Блаже- 
иику слушают, олижь до самое реки (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/1V, 120). 

4. (к чому) (законно припадати) належати (до чого) 
(26): и так што в тих имєнАх собє примьіслить и на нову 
корени посадит, и со всими платьі, што к тим имєнАм слу- 
шаєт и слушало... з луги, из сєножатми и со всими пожит¬ 
ки (Київ, 1437 АЗ І, 34); а продал єсми пану Андрушкоу 
Федоровичоу вєчно даниики з данью... и со всимь тьім как 
здавна к тому сєлоу слоушало и тАгло и тими рази слу- 
шаєт (Луцьк, 1474 АЗ І, 69). 

5. (кого, чого, к чому) (бути підпорядкованим кому або 
чому) належати (до кого, до чого) (7): ажє поидуть на русь 
што королА слушаєть литовьскимь кнАзємь не помагати 
(б. м. н., 1352 Р 6); хто коли єго купиль тому слушати кь 
стму ивану (Перемишль, 1378 Р 26); а покутскаА зємлА 
какь издавиа слушала сь своєю границею из в-Ька наша 
такь и тАгнеть (Ланчиця, 1433 Р 125); и они повєдали пє- 
рє(д) нами што жь какь они новгородокь дєрьжали оть 
о(т)ца нашого и тогди любьчо к новоугоро(д)ку слоуша¬ 
ло завжди в тихь ловєхь звєрь бивали (Вільна, 1499 ВФ). 

6. (чого, к чому) (бути складовою частиною чого) нале¬ 

жати (до чого) (49): а даль єсмь и землю рольную и сь 
сЬножатьми што к тому дворищю слушаєть (Казимир, 

1349 Р 3); ми вєликии кнзь швитрикгаиль литовьскии и 
рускии... чини(м) знакомито и даємь в'Ьдати... ижє... дали 
єсмо... паиу андр'Ью... село михлинь... противь єго отчиз- 
ни загорова со всимь с тимь што к тимь сєломь... слушало 
и слушаєть (Київ, 1433 Р 118—119); а кн(А)зь Семен... 
имаєт м£ти, держати и поживати ис полми... из мити што к 
тьім селом слушают (Володимир, 1470 АЗ І, 65); мпЬ пноу 
ванкоу досталосє на мою дЬлницю квасилово... а ростово 
со вси(м) с ти(м) што к тьі(м) сєло(м) слоушає(т) (Львів, 
1478 ЗРМ); и сь тое земли бортное маеть онь дань давати 
Светому Михайлу по давьному — и со всими ихь служба¬ 
ми... со всимь по тому, што зьдавиа кь тому селу слушало 
(Вільна, 1499 РИБ 777). 

7. (у безособовій формі) годиться, подобає, належить 
(3): и слубили єсми... в'Ьрнє бьіти... Акожє слуша вірному 
служ'Ь (!) оучинити (Сучава, 1393 Сові. II, 607); Іжє оу 
доспє(ш)но(м) людоу честь королє(в)ская и оборонєниє 
всєи зємли залежить а то слоуши(т) на ка(ж)до(г) рицєрь- 

ска(г) члвка а на шлА(х)тича и на кажьно(г) поспо(л)наго. 

члвка аби ка(ж)дьш по(д)лоугь великості имєнїя своєго 
би(л) гото(в) кь слоу(ж)б'Ь зємьскои на валкоу о(т)воє- 
нои аби и(х) имєнїя оупокои заховани били (XV ст. ВС 
34 зв. ); длА того ку в'Ьчнии р'Ьчи памети ми Олександрь... 
чинимь знаменито симь н(а)шимь листомь, которимь слу- 
шит всимь... которьій на сєс н(а)шь листь посмотрит, иж... 
ємоу им£нє... ЗвАгол... дали єсмо (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: інф. слушатн (1378 Р 26; 1386 Р ЗО; 1495 

ВМЗД); теп. З ос. одн. слушаєть, слоушаєть, слушаєть 
27 (1349 Р 3; 1352 Р 6; 1411 Р 80; 1415 Р 87; 1433 Р 127; 
1438 Р 138; 1445 ЗНТШ СХУ, 19; 1446 АкЮЗР І, 18; 
1452 АрхЮЗР 8/1V, 61; і482 АЗ ї, 79 і т. ін.); слушает, 
слушает, слоушає(т) 6 (1437 АЗ І, 34; 1451 АрхЮЗР 8/1V, 
17; 1474 АЗ І, 69; 1478 ЗРМ; 1490 АЗ І, 92); слушаєть 4 
(1408 АкЮЗР І, 6; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1471 АрхЮЗР 
8/IV, 627; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141); слоушмєть 1 (1407 
Р 72); слуша 2 (1377 Р 24; 1393 Сові. II, 607); слушит, слоу- 
ши(т) З (1464 АЗ І, 57; XV ст. ВС 34 зв.; 1499 АЗ 1, 117); 
слоушить 1 (1475 АЗ І, 70); 3 ос. мн. слушают 2 (1470 А5 
І, 65; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120); слоушають 1 (1482 АЗ 
І, 79); перф. З ос. одн. ж. слушала (1433 Р 125); 3 ос. одн. 
с. слушало, слоушало 36 (1370 Р 18; 1378 Р 26; 1408 
АкЮЗР І, 6; 1433 Р 118; 1444 АЗ І, 40; 1452 Р 161; 1465 
АкВАК ПІ, 4; 1474 АЗ І, 69; 1478 АЗ І, 76; 1499 ВФ 
і т. ін.); слушмло 2 (1407 Р 72; 1414 Р 85); І слоужало 1 
(1437 А5 І, 34); майб. II 3 ос. одн. будеть... слушаль (1488 

і РИБ 222); баж.-им. сп. З ос. мн. би... слоушали (1401 РІР). 
Див. ще * ВИСЛУХАТИ, *ВЬІСЛУШАТИ, *ВЬІСЛЬШ1А- 

ТИ, ПОСЛОУХАТИ 1, ПРИСЛУХАТИ, *ПРИСЛУШАТИ, 
СЛОУХАТИ, * СЛУШАТИ СА. 

*СЛУШАТИ СА дієсл. недок. (1) (к чому) (законно при¬ 
падати чому) належати (до чого): и ми ємоу дали... села... 
со всим с тьім што к ним з вєка и здавна слушало (в ориг. 
слоужало.— Прим, вид.) и тАгло и так сА слушает вє- 
чисто и непорушно со всєми входи и приходи (Київ, 1437 
АЗ І, 34). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. см слушает (1437 АЗ І, 34). 
Див. ще ПРИСЛУХАТИ 2, З, ПРИСЛУШАТИ 2, СЛОУХА¬ 

ТИ, СЛУШАТИ 4. 
СЛУШНО предик. (1) слушно, правильно: Аби запом- 

нєнА р'Ьчи с часов вдЬланьїхь не вдЬлалоби шкоди, слуш¬ 
но ест ажбьі ВЧИНКИ ЛЮДЬСКИИ... свєдєтствомь листов и 
иа потомь будучимь билиби явни (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 

*СЛОУШНЬ!И прикм. (1) (достатній, вагомий) слуш¬ 
ний, переконливий: и пани НацоваА ниАкого доводоу 
слоушного не дала (Лукоииця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: род. одн. ч. слоушиого (1478 АЗ III, 17). 
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Див. ще *НЕСЛУШНЬ1И. 
*СЛУШАТИ див. СЛУШАТИ. 
СЛЬВЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі илїа воєвода.... чини(м) знаменито... ожє... дали 
есми юи (віс.— Прим. вид.) оу нашєи зємли села... на имА 
дїякоулово село... и...сльвєщи (Васлуй, 1438 Сові. II, 14). 
ФОРМИ: яаз. сльвєщн (1438 Сові. II, 14). 
*СЛЬНЬ прикм. (1) О Д - л *ь с л ь н ь див. Д'ЙЛ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. сльнь (1438 ОВАс 27). 
*СЛЬІХАТИ дієсл. недок. (3) 1. (що) (сприймати на 

слух) чути (1): и глЬб'ь рє(к), тьі мнЬ тьі(х) записє(и) нє 
даваль ани єсми очима своима и(х) внда(л) ани чтучьі и(х) 
сльїхаль (Вільна, 1495 ВМБС). 

2. (мати певні відомості) чувати (2): 2апіигЬу рег\уо 
5еЬо росгаїі іевгпо зїусЬаії розої ^азг іесіеі (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); а запису єсми и листа г(с)дра 
королева нєвида(л) то(л)ко(м) сльіха(л) в тебе и в жоньї 
твоєє (Вільна, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: інф. зІусЬаіі (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); 

перф. 1 ос. одн. ч. то(л)ко(м) сльіха(л) 1 (1495 ВМБС); 
(єсми) сльїхаль 1 (1495 ВМБС). 
Див. ще СЛОУХАТИ 1, СЛЬЇШАТИ 1. 
СЛЬІШАТИ, СЛЬІШЄТИ, СЛЬШІИТИ дієсл. недок. 

і док. (33) 1. (що) (сприймати на слух) чути, почути (23): 
будєть вєдомо оусємь хто коли видить грамоту(с) а любо 
сльїшить чтучи ажь Азь панко... та(к) єсмь оумолвиль 
и договориль со кнАзємь скиригаиломь (б. м. н., 1387 
СП № 12); а сє я пань михаило боучатьскии... св'Ьдчю... 
каждомоу... кто на син листь позрить или сльїшить єго 
чтучи... ажє пришоль пєрєдь нась... пань ходько голо- 
вєньчичь (Галич, 1424 Р 106); Я кн(А)зь Юри Василєвич 
Жаславский вьізиаваю сим моим листом кому будєт по¬ 
треб єго відати албо чтучи єго сльїшати, ижєт продал 
єсми пану Сємєноу Олизаровичоу имєнє (Берестя, 1466 
А8 І, 62); Барто(л)ть жалова(л) на ондрєя и(ж) єго рани(л) 
...ми сльїшавши ондрєєво визнаньє... (ска)зоуємь... за¬ 
платить раноу (XV ст. ВС 31); Я князь Константьінь 
Ивановичь Озтрозкій... чиию знакомито симь моимь 
листомь каждому, кому буде потреба его видіти или чту- 
чого сльїшати, штожь придаль есми и записаль... имінье 
Здетелу (Вільна, 1499 АСД VI, 2). 

2. (кого, що, о кім) (мати певні відомості, довідатися) 
чути, почути (про кого, що) (10): а што коли бьіхь сльішА(л) 
што бьі сА тьїкало к моєму г(с)дрю, королю, кь єго лиху, 
имамь єго остєрегати во всі(х) річє(х) (Щекерів, 1402 
Сові. II, 623); Такє(ж) тьіми часьі г(с)дра нашого люди 
пришли с тоурє(ц)коє зємьли а иньїє з басарабскоє и повє- 
дили г(с)дрєви нашєму ажь што тамь сльїшали (б. м. н., 
1496 ОПСВВ 61). 
ФОРМИ: інф. сльїшати, кіукгаїі 17 (1388 2.РБ 103; 1466 

А5 І, 62; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1481 А8 1, 77; 1487 
А8 І, 85; 1488 А8 І, 88; 1489 А8 І, 89; 1490 А5 І, 92; 1496 
ОПСВВ 61; 1499 АСД VI, 2 і т. ін.); слншєти 2 (1454 А8 
III, 9; 1495 ВМБС); сльшшти 1 (1449 АЛМ 8); теп. 1 ос. 
мн. сльїшимь (1484 ЯМ); перф. З ос. мн. сльїшали (1496 
ОПСВВ 61); майб. З ос. одн. сльїшить 1 (1387 СП № 12); 
сльїшить 1 (1424 Р 106); 1 ос. мн. боудємо сльїшати (1485 
ВО II, 372); 2 ос. мн. ймете сльїшати (1481 ВИ її, 358); 
баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. бьіхь сльіш^(л) (1402 Сові. II, 
623); 3 ос. одн. ч. бьі сльїшаль (1484—1486 ГСПТЗ); діє- 
присл. одноч. сльїшачи (XV ст. ВС 31); дієприсл. перед. 
сльїшавши, сльїшавьши 2 (XV ст. ВС 31; 1489 РИБ 432); 
сльїшєвшн, сльїшєвьшн 2 (1484—1486 ГСПТЗ). 
Див. ще *СЛЬ1ХАТИ 2, *ОУСЛЬІШАТИ. 
1 СЛЬІШАЮЧИ (СЛОУШАЮЧИ) (1): мьі Олєксаидрь 

(в ориг. Оксандрь.— Прим. вид.)... кн(А)зь литовский... 
чинимь знаменито... иж.,.имінє... даємь... зо всими до¬ 
ходи и зо всими потребами, кОторьіи которьімколвє имє- 
нєм званьї будут сльїшаючи (!) к... тому иміню (Вільна, 
1499 АЗ ї, 117—118). 

Див. СЛУШАТИ. 
СЛЬІШЄТИ див, СЛЬІШАТИ. 
СЛЬШІИТИ див. СЛЬЇШАТИ. 
*СЛГ6ДЬ ч. (10) 1. феодальна повинність, що полягала 

в розшуку і переслідуванні злодія в межах сусідської 
общини, відмова від якої розцінювалась як співучасть 
у злочині й підлягала грошовій карі (1): мьі Стєфа(н) воє¬ 
вода... знаменито чини(м),.. ожє... дали (є)еми... на(ш) 
листь нашємоу монастирю о(т) бистрици... на то аби оуси 
и(х) люди нмали о(т) на(с) слобозїю... никто да нєсмієть... 

глобоу ис ии(х) брати ни за дшєгоубство ни за сли(д), ни 
за разбои ни за татство (Сучава, 1467 МіН. Оос. 125); 

слідь гонити (1), слидь злоди ИСКЬІИ 
гонити (1) вести розшук, переслідувати злодія на тери¬ 
торії сіл, що об’єднувалися в сусідську общину: и іщи 

визнали ажє влдчни люде слідь гонАть по лисичии бро(д) 
(Погоничі, 1422 Р 98); а тако(ж) дали єсми слобозию селу 
манастир(с)кому на имі борхинєщи яко да нє ходіть оу 
ту(м) сели ни глобици (!)... и ни илишари... ни сли(д) зло- 
диискьі(х) да нє гоніть (Дольний Торг, 1458 ПГММЦ); 
слидь злодїискии платити (1) платити 
грошову кару за відмову від обов’язку розшуку злодія: 
и слидоу злодїиского да нє плати (т) тоє село о(т) своєго 
хотарі (Байчани, 1454 ПГПММ); (з 1 І б) о д Ь о п і - 
І Ь у (1), (сл-Ьдь) оуздавати(І) передавати спра¬ 
ву розшуку злодія жителям сусідніх сіл: А рокоііе ІЬу 
ійо Ьгапісгі ро іоііе ітуеі рап Мігозіато І $1і(І ргіітаіЬу у 
осШопііЬу (Галич, 1413 ОБ 48); иЬщи визнали ажє влдчни 
люде сл-Ьдь гонАть по лисичии бро(д) и оуздають тополни- 
чаномь (Погоничі, 1422 Р 98); во слєдь поити (за 
ким) (1) (за злодієм) піти в погоню: Нагло(д) кмє(т) жало- 
ва(л) на сво(и) сЖсє(ди) ижь ємоу в ночи конь украдє(н) 
а о(н) и(х) проси(л) абьі с нїмь во слє(д) пошли за злодєємь 
и онї нє хотєлї (XV ст. ВС 22 зв.); з 1 і (І ргіітаіЬу 
(1), (слидь) п р и н я т и (1) перебирати (перебрати) 
справу розшуку злодія від жителів сусідніх сіл: А роко- 
Ііе ІЬу іЬо Ьгапісгі ро іоііе ітуеі рап Мігозіа^ і зііб ргіі- 
таіЬу у осШопііЬу (Галич, 1413 ОБ 48); а тако(ж) дали 
єсми слобозию селу манастип(с)кому на имі борхиншци 
яко... ни на млино(х) наши(х) да нє робЬть... ни сли(д) 
злодиискьіх да нє гон-Ьть (Дольний Торг, 1458 ПГММЦ). 

2. міра земельної площі (4): И мн, того досмотревшь!, 
подлугь листа и даниньї паней Сенковое, тне есмо два 
сліди, Мишковщину и Петровщину, Ганци есмо присуди¬ 
ли (Троки, 1494 РИБ 560—561); Жал овали намь очивисто 
люди наши бортеве... на бортина жь, на Яика Вішторто- 
вича, штожь великій князь Витовгь даль бьіль прадеду 
ихь Крупшу земли три сл-Ьдьі (Вільна, 1495 РИБ 601—602). 
ФОРМИ: род. одн. слидоу (1454 ПГПММ); знах. одн. 

сли(д), 5ІІСІ 2 (1413 ОБ 48; 1467 МІН. Оос. 125); сл*дь 1 
(1422 Р 98); слє(д) 1 (XV ст. ВС 22 зв.); род. мн. слідовь 
1 (1494 РИБ 560); сли(д) 1 (1458 ПГММЦ); знах. мн. слі¬ 
ди (1494 РИБ 560; 1495 РИБ 602). 
СЛЮБИТИ дієсл. док. (69) (стп. зІиЬіб) (кому, що, зро¬ 

бити що) дати клятвеиу обітницю, поклястися (68): а Ако 
ко(л) тако(ж) ислюбилн би(л) есмо кнА(з) дмитрию московь- 
ско(м) и правду дали оужь £дє(м) и хочє(м) сА порожня 
оучинити тоі прав(д)и (Молодечно, 1388 Р 43); ино єсми 

слюбили заплати(т) пан(у) михаилу по матці бжїи оу 

пА(т)кь к гривє(н) (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СПИ, 
фотокоп.); И тьіми разьі здесе мещане... били намь чоломь, 
абьіхмо ихь ие отдаляли оть тих корчомь, а слюбили 
намь плату повишить (Радомль, 1487 РИБ 227); А також 
прєрєчєннїи крал єго милость ис прєрєчєнньїми братїя- 
ми... слюбили нам, Стєфаиоу воєвод, и дЬтєм нашим... 
нигдє и николи нам ии жадион шкоді... не имают... оуди- 
лати (Гирлов, 1499 ВО її, 422); 
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слюбити рукою (1) скласти присягу, поклавши 
руку на хрест: Мьі воицєхь... ярцибискупь гн'Ьздєнскии... 
пєтрь с кора (!) по(д)судокь познанскии слюбуємн и слюби- 
ли єсми словомь и рукою... и записуємьі сА стєцку ВОЄВОДЬ 
зємл-Ь молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: інф. слюбити (1395 Собі. II, 610); аор. 1 ос. мн. 

слюбихом (1462 Вй І, 70; 1476 ВО І, 215, 217); перф. ї 
ос. одн. ч. слюбиль есмь 2 (1401 Р 64; 1402 Сові. II, 623); 
слюби(л) єсми 1 (1400 Р 62); З ос. одн. ч. слюбиль, слюби(л) 
8 (1388 Р 39; 1434 Собі. II, 666; 1442 Собі. II, 717; 1448 
Собі. II, 305; XV ст. ВС 21 зв.; 1457 Собі. II, 809, 810); 
слюбьіл 1 (1499 ВО II, 421); ислюбиль 1 (1401 РІД); 1 
ос. мн. слюбилн єсмо 15 (1388 Р 41; 1393 Р 51; 1395 Собі. 
II, 612; 1400 Собі. II, 619, 1435 Сові. II, 679; 1442 Собі. II, 
719; 1448 Собі. II, 305; 1462 ВО II, 292; 1475 ВО II, 329; 
1499 ВО II, 443 і т. ін.); слюбили, слоубили, слубили, 
слуби(л) єсмн 15 (1393 Собі. II, 607; 1395 Собі. II, 609; 
1433 Собі. II, 651; 1435 Собі. II, 691; 1455 Собі. II, 769; 
1456 ПМВП; 1460 ВО II, 269; 1463 ВО II, 295; 1468 ВО 
II, ЗОЇ; 1479 ВО II, 351 і т. ін.); слюбили єсмьі, слоубили 
єсми, слубнли єсми, слюби(ли) єсми 8 (1407 Собі. II, 629; 
1433 Собі. II, 652; Р 123, 124; 1434 Собі. II, 664; 1456 ЗСФ; 
1457 II, 257; 1468 ВО II, 305); слюбнлн 2 (1395 Собі. 
II, 610; 1457 Собі. II, 809); єсмо слюбили 1 (1455 Собі. II, 
774); єсмн слюбнлн 1 (1459—1460 ЗНТЩСЕIII, фотокоп.); 
єсми слюбили 1 (1434 Собі. II, 664); ислюбнлн єсми 1 (1404 
Собі. II, 625); 3 ос. мн. слюбнлн (1457 Собі. II, 809; 1487 
РИБ 227; 1499 ВО II, 422, 423); пперф. 1 ос. мн. ислюбили 
бьі(л) єсмо 1 (1388 Р 43); єсми били слоубили 1 (1479 ВО 
II, 351); 3 ос. мн. слюбнли били (1433 Р 123); майб. 
1 ос. мн. слюбими (1434 Собі. II, 664). 
Див. ще *СЛЮБОВАТИ. 
*СЛЮБИТИ СА дієсл. док. (1) сподобатися, полюби¬ 

тися: а пак ли тоє пєпворє(ч)ноє село намь сА бьт слюбило 
а любо которому нашєму слуз-Ь поволили бьгхо(м) є ви¬ 
купити (Коломия, 1424 Р 102). 
ФОРМИ: баж.-им. сп. З ос. одн. с. см би слюбило (1424 

Р 102). 
Див. ще * ЛЮБИТИ, ^ПОЛЮБИТИ, 
*СЛЮБЛЄНЇЄ с. (1) клятвена обітниця: а мьі, под- 

лоупь єго милости слюблєнїю и подлоугь єго милости запи- 
соу, вь що намь... записаль сА чинити добро... слюбили 
єсмо и записали єсмьі сА, яко нашєго милости отца (Коло¬ 
мия, 1448 Собі. II, 305). 
ФСРМИ: дав. одн. слюблєнїю (1448 Собі. II, 305). 
Див. ще *СЛЮБОВАНЇЄ, *СЛЮБЬ 1. 
Пор. СЛЮБИТИ. 
•СЛЮБОВАНЇЄ с. (1) (ста. 5ІиЬо\уапіе) клятвена обіт¬ 

ниця: колижь... илїаигь воєвода... владиславови, кролю 
по(л)скомоу... до(с)тоинньш (!) голдь вьірности и присЬгьі... 
є(ст) оучини(л) и на слоужбьі... и наїнньшєє (!) обицованїє 
и слюбованїє с'Ь обьвАзаль ми такожє... повьінни єсми єго 
воли пристати и заоуждии вирн-Ь послоушни бьіти (Львів, 
1436 Собі. II, 701). 
ФОРМИ: знах. одн. слюбованїє (1436 Собі. II, 701), 
Див. ще*СЛЮБЛЄНЇЄ, *СЛЮБЬ 1. 
Пор. *СЛЮБОВАТИ. 
*СЛЮБОВАТИ дієсл. недок. (134) (стп. зїпЬо^/ас) (ко¬ 

му, що, робити що і без додатка) давати клятвену обітни¬ 
цю, клястися: а за вєлкого (!) кнАзА олькЬрта и за корья- 
та... мьї ислюбоуємь тоть мирь держати в'Ьлми твердо 
(б. м. н., 1352 Р 5); Мьї дмитрии ин-Ьмь имєнємь корибу(т) 
кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... ижє... володиславу 
королеви польскому... слюбили єсмо и слюбуємь... И Об'Ь- 
чюємьі наша присАга и наша в'Ьра и чтью ижє о(т) тьі(х) 
м'Ьсгь... в'Ьрность... будємь дєржа(т) тому истому короле¬ 
ви (Краків, 1388 Р 40—41); а дасть ли ми коро(л)... и по- 
твєрдє(т) (так.— Прим, вид.) дєржАниє прорєчєнихь 
гродовь... и Азь нелюбую... ижь нє оставлю на тьіхь го- 
родЬхь иного воєво(д)... толико того которни жь би при- 

сАгль в'Ьрє(н) бити королеви (Кременець, 1434 Р 131); 
а слюбую при чти и при в-Ьр-Ь (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 
106); а то все вишє писаноє слюбоує(м) здержати и попов¬ 
нити при ншои чти и при хри(ст)анскои в'Ьр'Ь (Снятин, 
1454 Р 163); имаємь бьі(т) и слюбуємь ис паномь михаиломь 
оу в'Ьрной приязни (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, 
фотокоп.); Тоє вьсє вьішєписанноє мьї вишєписаннїи Іо 
Стєфан воєвода... на тьієслюби и присЬгьі... на наше право 
и на нашю в-Ьроу христіянскоую, слюбоуєм посполоу и сь 
сьіном нашим Богданом воєводою (Гирлов, 1499 ВО II, 425). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. слюбоую, слюбую, слубую 8 

(1393 Р 51; 1398 ЗЛЕІК; 1400 Сові. II, 619; Р 62; 1401 Р 
64; 1402 Сох*. II, 623; 1434 Собі. II, 664; 1451 АкЮЗР II, 
106); нелюбую 1 (1434 Р 131); ! слюбою 1 (1400 Соз*. II, 
619); 1 ос. мн. слюбоуємь, слюбоуємь, слюбуємь, слюбоу¬ 
єм, слюбує(м), слюбоує(м), <с>любоуєм, слубуємь, слоу- 
боуємь, слоубоуєм, слоубоуємь 83 (1388 Р 4!; 1393 Собі. 
II, 607; 1407 Собі. II, 629; 1421 Собі, і, 142; 1435 Собі. II, 
691; 1445 Собі. II, 729; 1457 Собі. II, 810; 1470 Вй II, 310; 
1485 ВО II, 372; 1499 ВО II, 443 і т. ін.); слюбоуеми, слю- 
буєми, слоубоуєми 12 (1388 Р 41; 1402 Собі. II, 621; 1404 
Собі. II, 625; 1421 Сох*. І, 143; 1433 Р 123, 124; 1434 Со5*. 
II, 666; 1436 Собі. II, 707); слюбоуємо, слюбо<у)ємо, слю- 
буемо, слоубоуємо, слубоуємо, слубуемо 10 (1388 Р 37; 
1403 ДГМ; 1453 Собі. II, 766; 1455 Со5*. II, 774, 775; 
1462 ВО II, 284; 1499 ВО II, 420); ислюбуємь, ислюбоу¬ 
ємь 7 (1352 Р 5; 1393 Собі. II, 607; 1407 Собі. II, 629; 1435 
Собі. II, 687, 689; 1445 Собі. II, 729): ислюбуєми 3 (1388 Р 
39; 1402 Собі. її, 621); слюбуємн 1 (1439 Собі. II, 714); слю- 
буюмь, слоубоуюм 3 (1395 Собі. II, 612; 1460 ВО II, 270); 
1 слюбоуєму 1 (1435 Собі. II, 679); І схюбоує(м) 1 (1448 
Собі. II, 734); перф. 1 ос. мн. слюбовалї єсмн (1435 Собі. 
II, 689); 3 ос. мн. слюбовали (1457 Собі. II, 809; 1482 АЗ 
І, 79); дієприкм. пас. мин. знах, мн. ж. елюбованнии 
(1462 ВО II, 284); дієприсл. одноч. слюбуючи, слюбоуючи 
(1411 Собі. II, 638; 1433 Р 121; 1434 Собі. II, 664; 1436 
Собі. II, 698). 
Див. ще СЛЮБИТИ. 
*СЛЮБЬ ч. (19) 1. (стп. $1иЬ) клятвена обітниця (16): 

и на то єсми привісили наши пєчати кь еєму нашєму листу 
про ліпшеє и повн'Ьишєє оув-Ьрєнїє сихь нашихь слюбовь 
(Дольний Торг, 1411 Собі. II, 638); ми такожє... обицоу- 
ємь... присЬгьі, слоужбьі... оусЬкии слюби... королеви полс- 
комоу... ховати (Львів, 1436 Собі. II, 701—702); мьї... Стє¬ 
фан воєвода... на тиє слюбьі и присЬги... и на нашю вЬ- 
роу христіянскоую, слюбоуєм (Гирлов, 1499 ВО її, 425); 

слюбьі оучинити (1) скласти клятву: ми боАровє... 
Авно чини(м)... ижє хочємь вшитки... слюбьі... кторьіАжь... 
пєтрь воєво(д)... оучини(л)... держати (Хотин, 1448 Со5^. II, 
737—738); сложити сл ю б (1) див. *СЛОЖИТИ. 

2. договір (1): мьї оуставлАємь такьш моужь имєє(т)ли 
пєнєзи браті я (!) любо пороукоу оу ти(х) цЬнєзєхь, а любо 
нєкоторьіи слюбь оумо(л)вєнии, мьї то все о(т)зьіваємь... 
але тьіи дЬвкьі маю(т) своє оузА(т) нє о(т)баючи на о(т)- 
мо(л)воу моужа своєго (XV ст, СД 41—41 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. слюбоу, слоубоу 4 (1434 Собі. II, 666; 

1436 Со5/. II, 707; 1453 Сох*. II, 766); І саюбоу 1 (1453 
Собі. II, 766); знах. одн. слюбь, слю(б) (1388 Р 43; XV ст. СД 
41); ор. одн. слюбомь (1434 Собі. II, 666); род. мн. слюбовь, 
слюбов (1411 Собі. II, 638; 1433 Р 120; 1462 ВО II, 292, 
293); дав. мн. слюбо(м) (1448 Собі. II, 733); знах. мн. слю¬ 
би 4 (1433 Р 121; 1448 Собі. II, 738; 1453 Собі. II, 766; 
1499 ВО II, 425); слюби 1 (1436 Собі. II, 701). 
Див. ще * СЛЮБЛЄНЇЄ, * СЛЮБОВАНЇЄ. 
•СЛЮБЬНЬІИ прикм. (1) (стп. зІиЬпу) О слюбь* 

н а я жона (1) законна, шлюбна жінка: Лавринь 
жалоуєтсА на мартина ижь ємоу мтрь заби(л) марти(н) 
о(т)повєда(л) жє лавринь нє би(л) чїсто(г) ложа ани слюбь- 
ноє жони (XV ст. ВС 24 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. ж. слюбьноє (XV ст. ВС 24 зв.). 



*СЛЮБЬІТИ — 361 — *смолчичь 

*СЛЮБЬІТИ див. СЛЮБИТИ. 
СЛЖГА див. СЛОУГА. 

^СЛ^ЖвБНЇКЬ див. СЛОУЖЄБНИКЬ. 
І СМЄЄТЬ (ИМЄЄТЬ) (1): тогдьі имаю(т) платїтї по то- 

моу чїя боудеть што смєєть (!) на свою дшю ре(ч) з вїною 
пА(т)иа(д)цєть (XV ст, ВС 11 зв.). 
Див. ИМ'БТИ. 
смєлость ж, (1) (завзятість) смілість, сміливість: 

Абьі оусїльнїкомь смєлость о(т)нАта оуставлАємь колї 
шлА(х)тА шлА(х)тїча забьє(т) за головоу шєстьдєсА(т) 
гривень (XV ст. ВС 24 зв.). 
ФОРМИ: паз. одн. смєлость (XV ст. ВС 24 зв.). 
СМЄРДЬ ч. (4) (феодально залежний селянин-землероб) 

смерд: Много смердові из одно(г) села да дроутога села 
нє могоу(т) без воли пана своєго ити (XV ст. ВС 7); О лая- 
нїю колї смєрдь шлА(х)тїчю начаєть (!) (XV ст. С#9зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. смєрдь (XV ст. С# 9 зв.); знах. одн. 

смерда (XV ст. ВС 7); місц. одн. о смерде (XV ст. ВС 7); 
род. мн. смєрдовь (XV ст. ВСІ). 

*СМЄРТНЬІИ прикм. (2) О сгм’ьртиоє д'Ьло 
(1) вбивство: а они да гЬжоуть и да ищоу(т) и(х) пр^д) 
игоумено(м)... и пр'Ь(д) оурАдники єго, боу(д) оу чє(м), 
хогЬ бьі сьмьртноє д'Ьло (Ясси, 1449 Сові. II, 391); и м а т и 
смертную бол єсть (1) див. ИМАТИ2- 
ФОРМИ: наз. одн. с. сьмьртноє (1449 Созі. II, 391); 

знах. одн. ж. смертн(у)ю (1453 Сові. II, 766). 
*СМЄРТЬ див. СМРЬТЬ. 
СМЄТАНЬКА ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли 

св'Ьдьци па(н) ивань жюржєвичь... па(н) грицко ловчии 
кролєвь смєтанька (Погоничі, 1422 Р 98). 
ФОРМИ: наз. одн. смєтанька (1422 Р 98). 
*СМЄТИ див. ВМ'ЯТИ. 
*СМИЛА ж. (7) (назва річки у Молдавському князівстві): 

гЬмь мьі... дали єсми емоу„. на смилЬ селище рошчино 
(Васлуй, 1436 Собі, і, 444); мьі Стєфан воєвода... знамени¬ 
то чиним... ожє... мєшчанє от мЬста от Бр.ьлад... оупроси- 
ли сєбЬ от нас, како абихмо нм досмотрили старій их хо- 
тар... Ино мьі єсмо им досмотрили и познамєнали... почьн- 
ши ис верха от бєрєгь Брьлада... на могилоу копаноу... 
от това право на Смила, та чєрєс Смила на (є)дноу крьни- 
цоу (Бирлад, 1495 ВИ II, 62—63). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. на (чєрєс) Смила (1495 

В О II, 63); род. одн. Смил£ (1468 БО І, 130); місц. одн. на 
Смилі, смиль 2 (1436 Собі, і, 444; 1468 ВИ І, 130); на Сми- 
лои 2 (1491 БО І, 447). 

*СМИЛОВАТИ СЯ див. «ЗМИЛОВАТИ СА. 
*СМИЛОВАТИ СЯ див. *ЗМИЛОВАТИ СА. 
*СМИЛОВАТИ СА див. *ЗМИЛОВАТИ СА. 
*СМИРЕНИЕ с. (2) (цсл. сьмЬрєниє) (покірність) смирен¬ 

ність: И того ради приймете оть вседерьжителя Бога 
благодать и милость, а оть нашого смиреня благословенье 
и молитву (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /IV, 5). 
ФОРМИ: род. одн. смиреия 1 (1440 АрхЮЗР 1/IV, 5); 

смЬрения 1 (1440 АрхЮЗР 1 /IV, 5). 
*СМИРЄНЬ прикм. (2) О б ьі т и смирни (з ким) 

(1), (б ьі т и) с м и р н и (з ким) (1) див. БЬІТИ1. 
ФОРМИ: наз. мн. смирни (1438 Р 140). 
СМИРЕНЬЇ, СМ'ЯРЄНЇИ, СМ'ЙРЄНЬІИ, СОМИРЄНЬІИ 

прикм. (6) (цсл. сьм-Ьрьнь) (епітет, що додавався до чер¬ 
нечого звання) смиренний: сє язь сомиреньш єп(с)пь олк- 
(с)Ьи бго(м) спсаемаго великого града лоу(ц)ка (б. м. н., 
1429 Р 114); смЬрєнїи архимандрит игоумєнь ч(ь)стн-Ьи 
обигЬли и свАщєнномонах Іоасафь... сьтворихом и о том 
мьі (слюбихом) твоєи милости... да боудет от нас тоє про- 
изволєнїє, за вашА здравїємь и за вашАм доушамь (Путна, 
1476 І, 211—212). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. смЬрєнїи 3 (1476 ЯО І, 211, 215, 

217); ! смрьрєньїи 1 (1462 ВИ І, 70); смиреньї 1 (XV ст. 
ВОРСР 179); сомнрєньїи 1 (1429 Р 114). 

*СМИРИТИ СА дієсл. док. (1) (припинити ворогування» 
чвари) помиритися: и мьі єсми пришо(д)ши прє(д) кнАги- 
ню илияша воеводиноую... и єсми смирилисА и сьтокми- 
лисА и оусЬ мєрзАчки єсми пусти ли (!) мимо сА (Самбірг 
1459—1460 ЗНТШ СЬІІІ, фотокоп.). 
ФОРМИ: перф. і ос. мн. єсми смирилисА (1459—1460 

ЗНТШ СЬІІІ, фотокоп.). 
Див. ще ^ПОМИРИТИ СА. 
•СМИТИ див. *СМвТИ. 
УМОВИТИ СА див. * ЗМОВИТИ СА. 
*СМОЛВА ж. (2) 1. домовленість, договір (1): тако мьі 

с пани... смолвивши сА... а подлугь смолвьі оставили єсми 
бЬлєцко (!) при бЬлцЬ (Львів, 1421 Р 94). 

2. (таємна домовленість проти кого) змова (1): а николи 
нєхочєми бьіти оу ради смо(л)вьі снЬтїю, чєрє(с)сА, а любо 
чєре(с) кого иного... гдє бьі коли того исного пана нашє- 
го... кроль полского и короуньї єго, н-амЬстко(м) лихоє оу 
волотство (!) ражено, а любо молвено (Львів, 1436 Сові. 
II, 698). 
ФОРМИ: род. одн. смолвьі, смо(л)вьі (1421 Р 94; 1436 

Сові. II, 698). 
*СМОЛВИТИ дієсл. док. (2) (без додатка) домовитися, 

сказати: кдє смолвАть туть будєть судь тАгатисА ис коро- 
лємь (б. м. н., 1352 Р 6); А оть мене коли змольїшь (!) и 
оть слоугь моихь твоимь оулоусомь коли шкода станєть... 
а о томь дєлє коли А будоу вєдати и тобє коли рать свою 
поущоу або оть иноє стороньї рать моА прибєгьши, твоимь 
людАмь зашкодА(т)... А полонь вашь оу нихь отьнємь 
к ва(м) нє о(т)шлю... богь мене поби(и) (б. м. н., 1484 
ЯМ). 
ФОРМИ: май б. 2 ос. одн. І змольїшь (1484 ЯМ); 3 ос. 

мн. смолвмть (1352 Р 6). 
Див. ще *ЗМОВИТИ СА, *ИЗМОВИТИ. 
*СМОЛВИТИ СА див. ^ЗМОВИТИ СА. 
СМОЛЕНСЬКІЙ. СМОЛЕНЬСКІЙ прикм. (19): ж а лов а ль 

на(м) бояринь смолєнски(и), коурило ивано(в) сьі(н) сє- 
мєнова на дА(д)ковичо(в) свои(х)... што(ж) нє хотА(т) 
дати ему ревного дєлу оу во(т)чинЬ (Вільна, 1495 ВК)\ 
Маршальку нашому, наместнику Смоленьскому, пану 
Миколаю Ивановичу Илинича (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. смолєиски(и), смолє(н)ски(и), Смо- 

ленскій, Смоленьскій 5 (1495 АЛМ 83; БСКИ; ВК; 1499 
РИБ 776); ск. н. См(л) 1 (1499 ВФ); род. одн. ч., с. Смолеи- 
схсго, смолє(к)ского (1495 БСКИ; 1499 РЕА III, 34); дав. 
одн. ч. смолє(н)скому, Смоленьскому (1495 БСКИ; ВК; 
1499 РИБ 776); знах. одн. ч. Смолєнского (1495 АЛМ 83; 
1499 ВО II, 448); місц. одн. ч. вь Смолекьекомь (1499 
РИБ 776); наз, мн. ч. Смоленскіе (1495 АЛМ 83); род. мн. 
Смоленскихь (1495 АЛМ 83); дав. мн. смолєнски(м) (1495 
ВК). 
Пор. *смолєнскь. 
*СМОЛЄНСКЬ ч. (6) (назва головного міста у Смолен¬ 

ській землі) Смоленськ: хоживали подь княземь великимь 
Витовтомь дяди твоего оть Внтебска до Смоленска, а оть 
Смоленска до Полоцка (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); 
Маршальку"’ нашому, наместнику Смоленьскому, пану 
Миколаю Ивановичу Илинича и иньгмь наместьникомь 
нашнмь, хто потомь будєть оть нась Смоленьскь держати 
(Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. Смоленска (п. 1444 АкЮЗР І, 17); 

дав. одн. Смолеиску (1470 АЗ І, 67); знах. одн. смолє(н)скь, 
Смоленьскь (1495 ВК; 1499 РИБ 776); місц. одн. вь Смо- 
ленску (1495 АЛМ 83). 
СМОЛЕНЬСКІЙ див. СМОЛЕНСКІЙ, 
* СМОЛЕНЬСКЬ див. *СМОЛЄНСКЬ. 
*СМОЛИГОВИЧИ мн. (1) (назва села у Віленському 

воєводстві): А к томоу оу мозьгри придали єсмо ємоу Село 
смолиговичи (Луцьк, 1452 Р 161). 
ФОРМИ: знах. смолиговичи (1452 Р 161). 
*СМОЛЧИЧЬ див. СМОЛЬЧИЧЬ. 
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СМОЛЬЧИЧЬ ч. (3) (особова назва): а при томь бьіли 
панове: пан Ивашко Калєникович... а пан Яцько Смоль- 
чичь (Кременець. 1469 АЗ І. 64); А при томь били добриє 
люде па(н) васко люби(ч) писа(р) королєвски(и),.. пань 
Ядко смо(л)чичь (Львів, 1478 ЗРМ); ино тьіх світков... 
пана Ивашкова Калєниковича... пана Яцка Смолчича... 
пєчати привішоньї к томоу листоу (Луцьк, 1491 А8 І, 
94). 
ФОРМИ: наз. одн. Смольчичь 1 (1469 АЗ І, 64); смо(л)- 

чичь 1 (1478 ЗРМ); род. одн. Смолчича (1491 АЗ І, 94). 
*СМОРДОВЬ ою. (2) (назва села у Волинській землі) 

Смордва: порадившесА єсмо с нашими кнзми и пани с на- 
шея вірною радою вєрноули есмо слоузі нашємоу хомі- 
кови молодомоу на имА сенкови его очьіноу смордовь 
(Луцьк, 1451 ДГШХ). 
ФОРМИ: знах. одн. смордовь (1451 ДГШХ); місц. одн. 

в смордві (1451 ДГШХ). 
СМОТРЄТИ див. СМОТРИТИ. 
СМОТРИТИ, СМОТРЄТИ, СМОТРЄТИ дієсл. недок. 

(44) (цса. сьмотрити, сьмотріти) 1. (чого) (уважно диви¬ 
тися) розглядати (що) (І): и мьі почали тьіх печатей смот- 
ріти которьшж привішєнн в того листу (Луцьк, 1491 АЗ 
І. 94). 

2. (чого) глядіти, пильнувати (10): мьі имаємь... кнАзю 
казимироу прьіАти и єго доброго смотріти (Сучава, 1442 
Сові. її, 716); нєкоторьі(и) из наши(х) пано(в) коли (ж) то 
на ва(л)цє є(ст) имь месцо дано боудє(т) а онї того месца не 
смотрАть не дєрьжа соромоу а иньдє(с) становА(т) (XV ст. 
ВС 10 зв.); а хтобьі мєл того имінА под кн(е)гинєю иска- 
ти... ино кн(є)г(и)ни... нєнадобє ничого с тими мовити... 
толко готового смотрєти (Луцьк, 1494 А5 І, 101). 

3. (що, чого) зважати (на що) (3): А і іоЬолуазга шііозі (1) 
пе зтоігуіе, $гіо пат і опоіе регетігуіе лусгупііо (Лип- 
«ишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); Коли мти оу дЬтєи 
оумрє(т) опіка(л)нїкь и(х) нє можеть діди(ч)ства прода(т)... 
доколі діти прїидоуть ЛІ(т) до розоумоу тогдн все ИМІ- 
нїє о(т) опіка(л)ника возмоуть а боудоуть ли позвані нє 
имають алі и(х) лі(т) соудья имєєт смотрєти вьгнАвши тн(х) 
члоньковь написаньі(х) (XV ст. ВС 35); про тожь смотри- 
те наши листьі... та по(то)мужь имь да є(ст) (Устя Башія, 
1435 Соя*. її, 678), 

4. (чого, кого з ким о що, чого між ким, о чім між кого) 
(судову справу, спір) розглядати, розбирати (що про що) 
(25): того ра(д) ми єсми смотрили и судили ис нашими 
боАрн (Васлуй, 1474 РГС); Казимирь, король Польскій. 
Смотрели есмо того дела (Краків, 1489 РИБ 431); Я 
кн(А)зь Семен Юрьєвич, староста луцкий и я кн(А)зь 
Ондрій Михайлович намісник крємАнєцкий: Смотріли 
єсмо того со кн(А)зьми и пани волннскими, штож жалова- 
ли... королю... зємлАнє крємАнєцкии на имА Цєцєнєв- 
скии на кн(А)зА Олександра Сонкгоушковича, штож би 
ои в них взАл имінє безвинне оу винах оу своих (Луцьк, 
1491 АЗ І, 94); И тьіе Токаревскіе рекли: ми дей вамь 
не боронимь стада господарского паствити тамь, а то 
земли наши и вась дей о томь смотріли межи нась на- 
містникь Берестейскій пань Янь Пасутичь, а наміст- 
никь Мельницкій пань Александрь... и нась вь томь од- 
правили, и тне земли намь присудили (Кам’янець, 1495 
АЛМ 85); и они та(м) вьіє(з)дили и того мєжьі ними смот¬ 
рели (Вільна, 1495 ВМЗД); Смотріли есьмо князей... и 
земянь Вольїнское земли зь міщани Луцкими о новьіе ми¬ 
та (Степань, XV ст. АЛМ 9); Смотрели єсмо того дела с 
пани радою нашою (Вільна, 1499 ВФ). 

5. (кого) переглядати справу (відносно кого) (1): Ино 
дє(и) свє(т)чьі(л).. симо(н) татар ино (в)... што(ж) дє(и) 
коли дє(д) и(х) семє(н) площєвичь смотрєвшьі межи де- 
тє(и) свои(х) о(т)цо(в) и(х), и казаль з доуховници своєє 
ді(л)ницоу о(т)ца его иванову вигладити во(н) (Вільна, 
1495 ВК). 

6. (що) виносити судове рішення (щодо кого) (І): Ино 
сА на(м) видело, што(ж) то нєгора(з)до смотрєно, а єму 
в то(м) кри(в)да вчинена (Вільна, 1495 ВК). 

7. (чого на кім) вимагати (чого від кого) (3): И ми, того 
досмотревши, веліли есмо Шемету п(е)н(е)зей своихь 
смотріти на томь, кому даль (Вільна, XV ст. РИБ 610); 
А тьш, которьімь будеть тоть Янко земли ихь попродаль 
п(е)н(е)зей своихь нехай смотрять на томь, кому ихь 
будут давали (Вільна, 1495 РИБ 602). 
ФОРМИ: інф. смотрєти 7 (1442 Сові. II, 716, 719; 1491 

АЗ І, 94; XV ст. РИБ 610; 1495 ВМЗД); смотрити 3 (1445 
Сові. II, 726); смотрєти 2 (XV ст. ВС 35; 1494 АЗ ї, 101); 
теп. 2 ос. мн. зтоігуїе (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 3 ос. мн. 
смотрмть (XV ст. ВС 10 зв.); перф. З ос. одн. ч. смотріль 
(1495 АЛМ 85; 1498 АЛМ 169); 1 ос. мн. смотрели є(с)мо 
(єсмо), смотрели есмо 10 (1478 АЗ III, 17; 1489 РИБ 
431; 1494 РИБ 560; 1495 БСКИ; ВК; ВМБС; ВМЗД; 
В Соб.; 1496 ВМКФС; 1499 ВФ); смотріли єсмо (есьмо) 
5 (1491 АЗ І, 94; 1495 АЛМ 85, РИБ 601; XV ст. АЛМ 9; 
1498 АЛМ 169); есмо... смотрели І (1489 РИБ 432); єсми 
смотрили 1 (1474 РГС); смо(т)ріли... (єсмо) І (1495 
ВМЗД); 3 ос. мн. смотрели І (1495 АЛМ 85); смотрели І 
(1495 ВМЗД); майб. 1 ос. мн. хочємь... смотрити (1448 
Сові. її, 738); баж.-ум. єп. З ос. одн. ч. аби... смотрьіль 
(1467 ЯО її, 297); 1 ос. мн. бьіхмо... смотрели (1489 РИБ 
431); нак. сп. 2 ос. мн. смотритє (1435 Сові. її, 678); 3 ос. 
мн. нехай смотрять І (1495 РИБ 602); нєзама(и) смотрд(т) 
1 (1495 ВСоб.); дієприсл. перед, смотрєвшьі 1 (1495 ВК); 
! смотрівшо І (1475 АЗ І, 70); предик. пас. дієприкм. 
смотрєно (і 495 Вд). 
Див. ще ДОСМОТРЄТИ, ОСМОТР'БТИ І, ПОСМОТРИТИ. 
СМОТРИЦКИИ, СМОТРИЦСКИИ прикм. (5): А свЬдци 

на то гринко пань староста подольскии смотрицкии воє¬ 
вода рогозка прокопь (Смотрич, 1375 Р 20); Ми вєликии 
кнзь витовть дали єсмо сюю нашу грамоту бєдриху што 
держить о(т) нась дв"Ь селищи одно сволочигачи а другое 
вєрхь болванцА оу смотрицкои волости (Турейськ, 1429 
Р 112); а при томь бьіли и св-Ьдци п(н)ь пєтрашь бакот- 
скии п(н)ь васко воєвода смотрицскии (Ольховець, 1445 
СРК). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. смотрицкии І (1375 Р 20); смотриц¬ 

скии 1 (1445 СРК); місц. одн. ою. оу смотрицкои, Зтоїгісг- 
коі 2 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1429 Р 112); у! Зтоігісгкокч 
«юіозіЬі І (1407 АрхЮЗР 8/1, 3). 
Пор. *ШОТРИЧЬЧ 
*5А/ІОТріС2КМ див. ШЙТРИЦКИИ. 
*СМОТРИЧЬ 1 ч. (3) (назва міста у Подільській землі) 

Смотрич: Але то што жь коли вси боАрє и зємлАнє будуть 
городь твердити тогдьі тии люди тако же имЬють твердити 
городь смотричь (Смотрич, 1375 Р 20). 
ФОРМИ: знах. одн. смотричь (1375 Р 20); місц. одн. оу 

смотричи (1375 Р 20). 
*СМОТРИЧЬ 2 ч. (2) (назва річки у Подільській землі) 

Смотрич: А ко млину границА гор"Ь смотричємь до мосту 
а доловь смотричємь што дуброва межи ходорковьімь сє- 
ломь (Смотрич, 1375 Р 28). 
ФОРМИ: ор. одн. смотричємь (1375 Р 28). 
*СМОТРЬІТИ див. СМОТРИТИ. 
СМОТР'ЕТИ див. СМОТРИТИ. 
СМОЧКО ч. (1) (особова назва): А при том бьіли світки: 

намісник путивльский Митко Голєнка... а королев дво- 
рАнин Сєнко Смочко (Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 121). 
ФОРМИ: наз. одн. Смочко (1485—1500 А З І, 121). 
І СМРСТИ (МАТЕРИ) (І): О томь хто комоу лаєть до 

смр(с)ти (1) (XV ст. ВС 7 зв.). 
Див. МАТИ1. 
*СМРТЬ див. СМРЬТЬ. 
СМРЬТЬ ж. (44) 1. (природне, біологічне закінчення 

життя) смерть (35): Сє я кнАзь юріа холмьскии... по 
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смрти сна моєго кнАзА сємєна придали єсмо к цркви бжои 

прєч(с)тои бгомтри на бгомолє вечистоє села стрижово 
слєпчє (Холм, 1376 Р 22); и на своєи сьмрьти комоу сава 
о(т)дасть, томоу да боудє(т) нєподвижно, тако(ж) на віки 
(Дольний Торг, 1443 Созі. її, 185); а по смерти моей ни- 
кому, не надобе у зятя и у дочки моей того именица Ло- 
павшь брати (Хрінники, 1472 ЛрхЮЗР 8/111, 3); а коли 

оць за своєго живота дівкоу замоужь видасть а о(т)пра¬ 

вий) віномь тогдьі по смртї єго иная братїя є(г) не мо- 
гоу(т) иньшє(г) изьіска(т) алі в то имєнїє имітї досить в чомь 

о(т)прави(т) оць (XV ст. ВС 36); послі небощикове смерти, 
пана Юршиньї, послаль мене пань староста наміетникомь 
бити у тихі* дворехь пана Юршиньгхь (Вільна, 1498 АЛМ 
163). 

2. (насильницьке припинення життя, насильно заподіяг 
на смерть) смерть, вбивство, страта (8): а тако(ж)... ни 
соудци никоторни, да не имаюгь глобоу, коли имє(т) сА 
оучинити котораА смрьти (!) оу и(х) села(х), але сами 
ка(лоу)герє да возмоу(т) глобоу (Давидове Село, 1446 
Созі. II, 251); Знамєнїто намь єсть ис права цесарьско(м) 

(!) и(ж) пожєгьци имають злою смртїю гиноуть (XV ст. 
ВС 25 зв.); ми Стєфан воєвода... дали єсми... монастироу... 
цигане на имі: Лоука синь Лацков сь челідєю... и НАн- 
чюл холтіюл, що дали єго калоугери от Бистрини за ради 
сьмрьти Козми татарина, за що оубили того Козма татарина 
цигане от Бистричєскаго монастирю (Сучава, 1487 ВО ї, 
312); 

на смерть видать (кого кому) (І) передати ко¬ 
го в руки представників влади для страти: а имоутьли єго 

зємлАнє наши не имєєть єго на смрть видать ани нашємоу 
старосте (XV ст. ВС 38 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. смрьть 1 (1454 Созі. її, 517); ! смрьти 

1 (1446 Созі. її, 251); род. одн. смерти, смерти 9 (1455 
Созі. II, 774; 1462 ВО її, 289, 292, 293; 1498 АЛМ 163); 
сьмрьти, сьмрьти 4 (1476 ВО ї, 211, 215, 217; 1487 ВО ї, 

312); знах. одн. сьмрьть, смрть 4 (1457 Созі. її, 809; 1473 

ВО І, 186); смрть І (XV ст. ВС 38 зв.); смє(р)ть І (1493 

ПОСВВ); ор. одн.. смртїю (XV ст. ВС 25 зв.); місц. одн. 

по (на) смрти, смрти, смртї, сьмрти, сьмрьти, сьмрьти, 
сьмрти 18 (1376 Р 22; 1401 ЗКЄ; 1404 ГМ; 1425 Созі. І, 
168; 1440 МіН. 208; 1443 Созі. її, 185; XV ст. ЕС 36; СД 
40; 1476 ВО І, 211, 215 і т. ін.); по смерти, смерти 4 (1400 
Р 62; 1435 Созі. II, 679; 1472 АрхЮЗР 8/їїї, 3; 1498 АЛМ 
163). 

*СМРТЬ див. СМРЬТЬ. 
! СМУЖАЛИ <СМЬІЖАЛИ> див. *СМЬ!ЖАЛЬ. 
*СМЬІЖАЛЬ ж. (4) (назва річки у Волинській землі): 

а обрубь земленьїй тому именицу моєму Лопавшомь по 
старине: от именя моєго Хренникь... до дороги... а через 
тую дорогу... у Смьіжаль... у верхь тое Смнжали посеред 
речки аж до верьхов тое Смьіжали (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/1II, 3); едучи от Бовбол к Блаженику... через 
гребли конець пропаханих нив и озли тое ему жали (!), 
што и кь Блаженику слушают, олижь до самое реки (Во¬ 
лодимир, 1498 АрхЮЗР В/ІУу 120). 
ФОРМИ: род. одн. Смижали 2 (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); 

! смужали 1 (1498 АрхЮЗР 8/IV, 120); знах. одн. Смьіжаль 
(1472 АрхЮЗР 8/їїї, 3). 

*СМЬІКОВЬ ч. (1) (назва містечка у Волинській землі) 
Смиків: У Несвицьі одь накладного воза по полу грошу 
давати... у Смикові не надобе (Степань, 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Смикові (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 

СМЬІКОВЬСКИЙ ч. (1) (особова назва): А при томь 
били світки добриє: бьіль пань Немира Цевовьский... а 
пань Пангько Смьїковьский (Звеняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 193). 
ФОРМИ: наз. одн. Смнковьский (XV ст. АрхЮЗР 

8/IV, 193). 
*СМЬІСЛЬ ч. (2) І. мислення (1): Колиж веєго приро- 

жєня постат своєго пєрєдкоу виді на бьіванна наслАдо- 
вати, про тож и ми, иж инша звірАта розоумом и смис¬ 
лом проходимо, от родителєв наших обичаєв цнотами 
ошлАхтєннх и похвалннх отстоуповати не имаємо (Суча¬ 
ва, 1462 ВО її, 283). 

2. (емоції) почуття, відчуття (І): коу вічнои річи и 
памьАти гдьі(ж) покоА и сладкость, нжь є(ст) на(д) вшьіт- 
ки смисли, жадни сьА нєо(т)хилоАє(т) (!) (Хотин, 1448 
Соя*. її, 737). 
ФОРМИ: ор. одн. смислом (1462 ВО її, 283); знах. мн. 

смисли (1448 Созі. її, 737). 
*СМИРЕННЕ див. *СМИРЕНИЕ. 
СМ'ЙРЄНЇИ див. СМИРЕНЬІ. 
СМ'БРЄНЬІИ див. СМИРЕНЬІ. 
*СМГ£ТИ дієсл. недок. (46) (робити що) (із заперечен¬ 

ням) сміти, мати право, зважуватися (41): І іеі геЬу шуп- 
саге лу кпіагзіхуе пазгош изіа\уепу... з ІаІ52І>ууті репегті, 
аЬо 2 гесгті іпзгуті... іакочуусЬ ішаіі пе зтеїіЬу (Луцьк, 
1388 ЕРЬ 108); и многни нєисправиє бралї а людємь 
кривьдн чинїлї мн оуставлАємь оу жалоба(х) оу дєди(ч)- 
ни(х) алюбо ви инн(х) вєликьі(х) не смєєть вєньци брать 
адно чєтьіри гроши паме(т)но(г) а в малн(х) два(и) гро(ш)и 
а вєнци нє имає(т) права брать (XV ст. ВС 22); А ин никто 
без єгоумєновоу волоу да нє смієт оу тотоу бранищоу 
ни рибоу ловити ни товар пасти (Сучава, 1490 ВО І, 
421); 

(у ствердній конструкції) мати право (4): а коли ймуть 
купити татарьскни товарь... тамь ймуть дати гді єго ку- 
пАть... та смієть єго продати кому любить (Сучава, 1408 
Созі. її, 630—631); А коли имоут коу пити... товар... та 
аби тот (то)варь смил продати комоу любит (Сучава, 1460 
ВО II, 273); 

(у ствердній конструкції) насмілюватись, зважуватися 
(І)': Нєкотории смєють уходА(т) у чїи гай а та(м) дрєва 

потрєбная роубаю(т), мн оуставлАємь на нїхь виноу єі 
тома п(н)оу чїи гай є(ст) (XV ст. ВС 28 зв.— 29). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. смієть 2 (1408 Созі. її, 631; 

1434 Созі^ Ії, 668); смєєть І (XV ст. ВС 22); 3 ос. мн. смєють 
(XV ст. ВС 28 зв.); баж.-ум. сп. З ос. одн. щобьі (що би)... 
сміль 2 (1409 Созі. І, 69; 1454 Созі. її, 508); абьі... смил І 
(1460 ВО її, 273); аби смил І (1456 Созі. її, 788); бьі... 
смм(л) І (1449 Созі. її, 378); 3 ос. мн. що би (що би)... сміли 
З (1447 Созі* її, 288; 1456 ГПХМ; ОІК«А* 511); <жєбн>... 
смєлї І (XV ст. ВС II зв.); $те1іЬу І (1388 1РЕ 108); 
нак. сп. З ос. одн. да... смієть, да... еммєть 9 (1435 Созі. її, 
677, 695; 1444 Созі. її, 208; 1445 Созі. II, 236; 1446 Созі. її, 
251; 1449 Созі. II, 391, 743; 1467 МіН. Оос. 125; 1472 
Оір*Ат> 530); да...смієт, да... еммет, да... сміє(т) 6(1448 
Созі. II, 741; 1452 Созі. II, 760; 1458 ВО І, 4; ВО її, 262; 
1459 ВО ї, 29; 1490 ВО ї, 421); да... смієть 2 (1456О 
511; 1458 ВО її, 262); да... ! смі 2 (1437 ШЯ № 8; 1458 
ВО ї, 8); да... ! смі(т) І (1454 Созі. II, 513); 2 ос. мн. да... 
сміє(т) (1437 ОІР № 8); 3 ос. мн. да... смію(т) 6 (1449 
Созі. її, 743; 1452 Созі. її, 760; 1455 Созі. її, 531, 772; 
1459 514; 1467 МіН. Оос. 125; 1472 ДГСВМ); 
да... сміют 3 (1458 ВО ї, 8; 1466 ВО ї, 95; 1471 ВО ї, 159); 
да... сміють І (1455 Созі. її, 531). 

*СМАТИ див. *СМ'ЬТИ. 
*СНАДНЕЙ1ИИЙ прикм. в. ст. (І) (стп. $пабпІе]5гу) 

кращий: Паки же, снаднейшого ради отправованя хвальї 
Божое при церкви соборной, даємо... отцу владнце... село 
наше Бусчу (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛН, 2). 



СНАКСАРЬ 364 — *СНАТИ СА 

ФОРМИ: род. одн. с. сиаднейшого (1322 ЛрхЮЗР І/VI, 2). 
СНАКСАРЬ, СНАКЬСАРЬ ч. (3) (особова назва, цсл. 

синаксарии, ер. сига^арип? «збірка житій святих»): а пана 
самашко(в) приказь писа(л) многогрішний сна(к)сарь ве¬ 

ликого кнзА писарь (Острог, 1437 Р 137); Приказанье 
князя Борисовь Снаксарь (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Снаксарь, сиа(к)сарь, снакьсарь 

(1437 Р 137; 1438 Р 139; 1446 АкЮЗР ї, 18). 
СНЄЖКО, 8КЕ2КО ч. (2) (особова назва): а писал лист 

Снєжко, слуга кн(А)зА Йвана Острозского (Острог, 1464 
А5 І, 57); а ргу Іогп Ьуіу... гасісу шізіа ЬегезіеузкоЬо <Іап- 
ко а зпегко (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. Снєжко, зпегко (1464 АЗ І, 57; 1500 

ДПЖН). 
*СНЄМАТИ СА див. *СНИМАТИ СА. 
СНЄМЬ ч. (4) (стч. зпегп) (з'їзд шляхти, що відбувався 

по землях або воєводствах і вирішував найважливіші спра¬ 
ви місцевого значення, іноді спільний для декількох земель 
або воєводств) сеймик: а пакьі бихомь тако не задержали, 
яко сА єсмо записали на то(м) сниму... що бьіхо(м) били 
осажєни нашеи чти (Бирлад, 1435 Соєі. її, 679); Вь соу- 
ботоу, вь день свАтого францишка... снємь посполита 
зємль маистатоу господарі кролі... под Хотинєм бнл (під 
Хотином, 1467 ВИ її, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. снємь (1467 ВИ її, 297); знах. одн. 

сиємь, снє(м) (1448 Сові. її, 738; 1467 Вй її, 297); місц. 
одн. на... сииму (1435 Сові. її, 679). 
Див. ще *СОИМЬ. 
*СНЄПОРОДСКИИ прикм. (І) (пор. Снєпорож у Київ¬ 

ській землі): а при то(м) били... васко олішковичь зєм- 
лАни(н) снєпоро(д)скии и войгь канєвьскии юшько (Овруч* 
2-а пол. XV ст. СПС). 
^ ФОРМИ: наз.одн. ч. сиєпоро(д)скии (2-апол. XУст. СПС). 

*СНЄТИ СА див. *СНАТИ СА. 
*СНИМАТИ СА див. *СНИМАТИ СА. 
* СНИ МАТИ СА дієсл. недок. (7) 1. (з ким) збиратися, 

сходитися (2): ми стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... 
ажє єсмо оумолвили и с прє(д)реченими пани и с ко¬ 
руни по(л)скоА, которьшже сА иснимали с нами, оу сє- 
рєтА, на имі, пань янь с чижева, пань и староста кра- 
ковски, на місце володислава, королі по(л)ского... и пань 
петрь о(н)дровошь, воєвода ру(с)кн посполита... и стали 
єсмо на томь, ажє имаємь записи держати наши(х) перє(д)- 
ковь вірнА (Серет, 1445 Сові. її, 728—729); и тоуть сни- 
мали сА єсми ис нашими милими приАте(л)ми... ис па- 
но(м) о(н)дровошємь... и сь иншими панн (Хотин, 1455 
Сові. її, 774). 

2. (з чим) (про ріки) зливатися, сполучатися (І): и дали 
єсми ему и потврьдили... села... на имА прокопинци... и 
білаА крьницА и на оустїє волчинцА, гдє сА снємаю(т) 
сь котовцєм (Васлуй, 1436 Сові. ї, 459); 

(про територіальні границі) межувати, сходитися (4): 
а хота(р) томоу селоу фоундінє(м) да єс(т)... дорогою до 
столпа... та о(т)толі дорогою ділоу до гдє сі (сни)маю(т) 
хота(р) са(к)ни(и) и хєрничєщє(м) и нєгрєщє(м) (Сучава, 
1428 Сові. ї, 224); А хотарь той половина село от Гости- 
лєщ почєнши... до гдє сі снимаєть хотарь Гостилещилорь 
сь Бьхнінилорь (Сучава, 1488 ВЕ> ї, 356). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сі снимаєть (1488 ВО І, 356); 

З ос. мн. сі (сни)маю(т) І (1428 Сові. І, 224); сі сн(имають) 
1 (1428 Сові. І, 209); см снима(ют) І (1436 Сові. І, 444); 
са снемаю(т) І (1436 Сові. І, 459); перф. 1 ос. мн. сиимали 
са єсми (1455 Сові. її, 774); 3 ос. мн. са иснимали (1445 
Сові. її, 729). 
Див. ще *СНАТИ СА. 
СНИМУ <СНЄМУ> див. СНЄМЬ. 
! СННА (СЬЇНА) див. СЬІНЬ1. 
*СНОВИДОВСКИИ прикм. (І) ф млинь сно* 

видовскии див. МЛИНЬ. 

ФОРМИ: ор. одн. ч. сновидовски(м) (1454 Р 163). 
СНОПКО ч. (І) (особова назва): а ти доконали и осоу- 

дили... па(н) снопко па(н) михалко грабовєцкни костько 
головєнчичь (Галич, 1401 Р 66). 
ФОРМИ: наз. одн. снопко (1401 Р 66). 
СНАТИНСКЬЇ див. СНАТИНЬСКИИ. 
*СНАТИНЬ див. *СНАТИНЬ. 
*СНАТЇЄ с. (1) (цсл. сьнАтиє) сходини, нарада: а николи 

нєхочєми бити оу ради смо(л)вьі снітїю, чєрє(с)сА, а любо 
чєрє(с) кого иного, а любо иньш гдє би коли того исного 
пана нашєго... кролі полского... лихоє оу волотство (!) 
ражено, а любо молвєно и овшемь мили зь и(х) оусЬ(х) 
противньі(х) рєчїи которн бьі коли коу нашеи знаємости 
пришли оуставичнїи обьіслати и вьістєрєчи (Львів, 1436 
Сові. її, 698). 
ФОРМИ: місц. одн. оу сиітїю (1436 Сові. її, 698). 
Пор. *СНАТИ СА. 
СНЯТИНСКИ див. СНАТИНЬСКИИ. 
*СНЯТИНЬ див. *СНАТИНЬ. 
*СНЯТИНЬСКИИ див. СНАТИНЬСКИИ. 
*СНАТИНСКИИ див. СНАТИНЬСКИИ. 
СНАТИНСКЬЇ див. СНАТИНЬСКИИ. 
*СНАТИНЬ ч. (15) (назва міста у Галицькій землі) 

Снятин: такжє слюбуємь о Коломию и о снАтинь и о по- 
кутеє, оть нашь г(с)дрь, стєфань, нє имаєть ни одно(!) сло¬ 
ва речи (б. м. н,, 1395 Сові. її, 610); а тосА стало оу снА- 
тиві (Снятин, 1424 Р 100); наипєрвіи межи нашимь го- 
родо(м) снАтиномь а межи шєпинци которни жь шєпинци к 
волохомь прислушають (Ланчиця, 1433 Р 125); И такожь 
коли дасть мнльї богь та прїєдєт пан наш корол (в ориг. 
кокорол.— Прим. вид.)... до КамєнцА алибо до Коло¬ 
миї) або пак до СнАтина, а єго милость имаєт нас обнсла- 
ти (Сучава, 1468 ВИ II, 302). 
ФОРМИ: наз. одн. сніти(н) (1457 Сові. її, 811); род. одн. 

сн/йтина, Си/йтина, спіти на (1446 Сові. її, 238; 1453 Сові. 
її, 472, 765; 1468 В^ її, 302); знах. одн. силтинь, сиа- 

ти(и), снмтінь, сніти(н) (1395 Сові. її, 610; 1411 Р 77; 
1435 Сові. її, 687; 1457 Сові. II, 809); ор. одн. си/йтиномь, 

снітиномь (1433 Р 125; 1455 Сов*. її, 540); місц. одн. оу 
снмтині, снятині (1424 Р 100; 1454 Р 163). 
СНАТИНЬСКИИ, СНАТИНСКЬЇ, СНАТИНСКЬЇ, СНЯ¬ 

ТИНСКИ прикм. (II): а при томь били свідци пань ми ко¬ 
лам спичникь воєвода снАтиньскии пань гірко пань анд- 
риАшь (Коломия, 1398 Р 57); а сє Азь па(н) пєтрашь ста¬ 
роста галицкни и снАтинскьі свідочю (!) то своимь ли- 
стомь... ижє пришєдь перед мА васко мошєнчичь и позваль 
коундрата борсничА о границю о вашичиньскоую (Галич, 
1401 Р 65); на которого соимоу кончанїє и діланїє... пан 
Михайло Боучачскн, воєвода Подолскн, староста Сні- 
тинскн и Коломиискн и Коропєскьі... и пань Юга вистїар- 
никь... соуть сосланн (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. снатинскьі, Снітинскьі, сніти(и> 

скьі 3 (1401 Р 65: НЬХСові. II, 808; І467 Ви II, 297); сн/й- 

тиньскии 2 (1398 Р 57); снятииски 1 (1454 Р 162); род. 
одн. ч. сн/йтинского (1455 Сові. II, 769); ор. одн. ч. Сна- 

тинским (1462 ЯО II, 292); місц. одн. ж. оу снмтинскои 
(1424 Р 99); род. мн. сиятиньскихь (1436 Сові. II, 706); 
дав. мн. снятиньскимь (1436 Сові. II, 706). 
Пор. *СНАТИНЬ. 
*СНАТИ СА дієсл. док. (3) 1, (зустрітися) зійтися (І): 

и мн старцов роспьітали и старцьі снєм сА и згодив сА на 
одно мєсто и сознали перед нами, аж з давних давєн єсть 
ступєнскоє (Ступно, 1444 АЗ І, 42). 

2. (з чим) (про ріки) злитися (2): а на озєрє зємлица паш- 
наА Коузнєвщина... такжє оу в оброубе грани, гді Бабич 
снАл сА с Чорнороуєм (Друцьк, 1492 А5 III, 23). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. симл са (1492 АЗ III, 23); 

З ос. одн. ж. сиелас (1492 АЗ III, 23); дієприсл. перед. 
снєм са (1444 АЗ І, 42). 
Див. ще *СНИМАТИ СА. 



*СНАТІНЬ — 365 *совичь 

*СНАТЇНТ> див. *СНАТИНТї. 
СО1 див. СЬ. 
СО2 част. (І) (у сполуч. з числівником вказує на при¬ 

близність) з, зо: оу Житомири оу мєстє ко(р)чомь два(д)- 
цать... а мита со осмь ко(п) грошє(и) при(и)дєть (б. м. н., 
бл. 1471 Д/С3 92). 

! СО3 (ВО) (І): со (!) имьА (Хотин, 1448 Сові, її, 738). 
Див. ВЬ. 
СОБАКА ж. (4) собака: Иди(к) жалова(л) на фа(л)ка 

и(ж) єго потщїва(л) собакою своєю а собака єго укоусила 
(XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: наз. одн. собака 2 (XV ст. ВС 27); І соубака 1 

(XV ст. ВС 7 зв.); ор. одн. собакою (XV ст. ВС 27). 
СОБАЧКА ч, (2) (особова назва): жаловали на(м) мєща- 

нє новгоро(д)скиє... на татарина богдана собачку (Вільна, 
1495 ВСоб.). 
ФОРМИ: наз. одн. собачка (1495 ВСоб.); знах, одн, со¬ 

бачку (1495 ВСоб.). 
* СОБІ НА ж. (1) сума, кількість: коли (ж) нєкоторн(и) 

ш(н) держіть оца здорового и мтрь здоровоу наиграєть 

на себі нєкотороую собїноу пєнєзєи а оць и ма(т)ка нє 
повїннї за нє(г) платить тьі(х) пєнєзєи (XV ст. ВС 27— 
27 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. собїноу (XV ст. ВС 27 зв.). 
*СОБЛАЗНЬ ч. (1) (цсл. сьблазнь) гріх, розпуста: а 

соблазньї творясчьіхь изверзати, церкви освесчати, антн- 
мисьі благословити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
ФОРМИ: знах. мн. соблазиьі (1322 АрхЮЗР іЛП, 3). 
СОБОЛЄЩЇИ мн. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє... 
дали и потвердили єсми... монастироу села... на имЬ сє- 
ло(м)... соболєщїи... и опрїшанє (Сучава, 1462 Сові. О. 10). 
ФОРМИ: наз. соболєщїи (1462 Сові. О. 10). 
*СОБОЛИИ прикм. (І) (зроблений із хутра соболя) 

соболиний, соболевий: 3 нового мєста послано кнАзю 
вєликомоу т0є(р)скомоу шоуба собольА волочонаА акса- 
митомь або адамашькою (б. м. н., 1488 УДТ). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. собольм (1488 УДТ). 
*СОБОРНЬІИ прикм. (5)Ос°борная церковь 

(3), церковь соборная (2) головний храм 
міста або монастиря, собор: Паки же, снаднейшого ради 
отправованя хвальї Божое прьі церкви соборной, даємо... 
отцу владьіце... село наше Бусчу (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
ІМ, 2); ино коли хто по нашомь животЬ... будеть тое 
имЬнье Здетелю держати, и они мають тьіе двЬ копЬ гро¬ 
шей давати... на соборную Церковь на Пречистую Бого- 
матерь у Вилни на крилось у годь (Вільна, 1499 АСД 
VI, 3). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. собориой (1322 АрхЮЗР І/VI, І; 

1498 АрхЮЗР 1 /VI, 1); знах. одн. ою. соборную (1499 АСД 
VI, 2, 3); місц. одн. ж. прьї соборной (1322 АрхЮЗР 
І/VI, 2). 
Див. ще *ЗБОРНЬІИ. 
*СОБОРЬ ч. (3) (збори представників вищого духовенст¬ 

ва християнської церкви для обговорення справ віри і церк¬ 
ви) (2): ащє ли кто пр(£)стлпить запов-Ь(д) сіл... 

да є(ст) прокла(т) (!) о(т) ба... и о(т) 5 сьборь (б. м. н., 

1401 ЗКЄ); и боуди ємоу клАтва... о(т) стьі(х) оць ижє 
на сє(д)ми сьборь(х) бьівши(х) (Київ, 1446 Р 154); 
соборь всєлєнскии (1) збори найвищого 

духовенства християнської церкви для винесення ухвал 
у справах віри і релігії: а хто учнє(т) оустоупатися и па- 
кастити (!) митрополить алибо хто инньї да боуди на 

нємь о(т) на(с) кля(т)ва... и ана(0)тєма свтьі(х) о(т)ць 
сєдми соборо(в) всєлє(н)ски(х) (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. мн. соборо(в) І (1481 ГПМ); сьборь 1 

(140! ЗКЄ); місц. мн. на сьборі(х) (1446 Р 154). 

СОБРАНЄЦЬ ч. (1) (назва села на Буковині) суч. Шубра- 
нець: гЬмь мн... дали єсми ємоу оу нашєи зємли оу мол- 
давскои села на им*Ь собранєць... и васковцїи (Хотин, 
1435 £>/#«А» 465). 
ФОРМИ: наз. одн. собранєць (1435 465). 
*СОБРАТИ діесл. док. (4) 1. (кого) (в одному місці) 

зібрати (1): каждьш хтоньколи буда (!) собравши всю тую 

чє(ла)дь (!) вь шполи поставите на стго михаила дє(н) бє(з)- 
изм'Ьнно прє(д) паномь радивиломь остиковичомь (Пере¬ 
мишль, 1447—1492 ЛКПКВ); 

(що) (згромадити) зібрати (І): то па(к) я 0едо(с)и игу- 
ме(н) доло(ж)вшися вл(д)ки... инши люде(и) остато(к) 
то(г) сребра ссбра(б) (!) тое сребро зваживь и... важило по(І) 
тре(т)и гривни сребра (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 

2. (що з чого) (стягнути) зібрати (І): Ись северскихь, ис 
полских волостей всее дани грошовое собрано сумою 100 
и ЗО копь грошей (Вільна, 1496 АЛРГ 73); 
О богь с того свєта собраль (І) див. 

БОГЬ Ч 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. собраль (1492—1493 ПВФЧ); 

! ссбра(б) І (XV ст. ВОРСР 179); діеприсл. перед, собрав¬ 
ши 1 (1447—1492 ЛКНКВ)\ предик. пас. дієприкм. 
собрано (1496 АЛРГ 73). 
Див. ще *СЬБЇРАТИ. 
СОБЦ'Ь див. СОПІТЬ. 
СОВА1 ч. (9) (особова назва): а Ивашко Сова маеть третєє 

части своее постигати на Борисе, хто запись сказиль 
(Вільна, 1495 РИБ 621). 
ФОРМИ: наз. одн. Сова, сова (1495 ВМБС; РИБ 621); 

дав. одн. Сов'Ь, сов-Ь 5 (1495 ВМБС; РИБ 620); совє І 
(1495 ВМБС); ор. одн. совою (1495 ВМБС). 

*СОВАа ж. (1) (назва села у Віленському воєводстві): 
Сє язь кн(А)зь Василєи Юрєвичь... дал єсми и записал... 
вдьл (і) отчизнн моєй на Барани село на имА Совоу 
(б. м. н., 1470 АЗ І, 67). 
ФОРМИ: знах. одн. Совоу (1470 АЗ І, 67). 
*С0ВДЬІШЬ див. *СОДЬІШТ>. 
СОВЕРШАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. сьврьшати) (кого) 

(висвятивши, призначати) наставляти, поставляти: Тне 
вси села... маеть держати... Климентьш, владика Луцкий 
и Острозский... благихь миловати, а злобннхь казни- 
ти ... архимандрьітьі благословити, игуменьі_ наставляти, 
попн и дьяконьї совершати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
ФОРМИ: інф. совершати (1322 АрхЮЗР ІМ, 3). 
Див. ще СЬВРЬШИТИ 2. 
*СОВЄРШИТИ див. СЬВРЬШИТИ. 
СОВЕТОВАТИ дієсл. недок. (1) (бути членом дорадчого 

органу верховного правителя) радити: Тьіе вси села... 
маеть держати... Климентьш, владьїка Луцкий... а за 
нась... Господа Бога молити и о добромь посполитомь, 
вкупе зь сьіньклитомь нашимь... при нась и прьї сове- 
тахь князевь и боярь нашихь, радити и советовати (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР ЇМ, 3). 
ФОРМИ: інф. советовати (1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
*СОВЕТЬ ч. (2) 1. рада, порада (1): азь... іо алєксандрь 

воєвода... знаменито чини(м).., ожє блгопроизволи гвоми 
нашимь блгнмь произволєниємь... и наоучаємь добраго 
сьв'Ьта... и дали и потвердили єсми обро(к) нашємоу мо¬ 
настирю о(т) молдавицє (Сучава, 1453 Сові. її, 453). 

2. (дорадчий орган верховного правителя) рада (1): Тне 
вси села... маеть держати... Климентнй, владика луц¬ 
кий... за нась... Господа Бога молити и о добромь посполи¬ 
томь... прьї советахь князевь и боярь наших, радити и со¬ 
ветовати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ЇМ, 3). 
ФОРМИ: род. одн. сьвьта (1453 Сові. її, 453); місц. мн. 

при советахь (1322 АрхЮЗР ЇМ, 3). 
*СОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): СтоАли пєрє(д) нами о у 

праве бори(с) сємєнови(ч)... а ивашко сови(ч) (Вільна, 
1495 ВМБС). 
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ФОРМИ: наз. одн. сови(ч) (1495 ВМБС)\ дав. одн. Со- 1 
вичу (1495 ВМБС). 

! СОВЇ (СОУЧАВ'В) див. * СОУЧАВА Ч 
СОГН'ЇКОВЦЬІ мн. (І) (назва села у Волинській землі) 

Стегниківці: кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, 
а к тому села: Янковцьі... Согніковцьі (Луцьк, 1463 АЗ І, 
54). 
ФОРМИ: наз. Согніковцм (1463 ЛЗ І, 54). 
І СОДИТИ див. САДИТИ. 
І СОДНЬІИ див. *СУДНЬ1Й. 
*СОДРАТИ дієсл. док. (2) (що) подерти, порвати: а тоть 

листь, которьій же бьіль записаль дАдА мои нєбожчикь 
кнАзь Сємєнь на та А иміньА мні, тоть єсми листь содраль 
(Вільна, 1482 АЗ 1, 79); И онь того листа передь нами не 
положиль,,, а поведаль, ижь его содраль (Краків, 1489 
РИБ 431). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. єсми... содраль (1482 АЗ І, 

79); 3 ос. одн. ч. содраль (1489 РИБ 431). 
*СОДЬИІГЬ ч. (3) (молд. $оба£, мад. згауаіоз, згоуаіоз) 

(той, хто свідчить щось, ручається за щось) поручитель: 
ако(ж) кто коли имє(т) познати оу ни(х) кони или вольї... 

и довєдє(т) на(ш) члкь на брашовіни из добрими лю(д)ми, 
а они брашов'Ьни не мочи иму(т) поставити содьіша за то(т) 
конь алибо за то(т) во(л), а брашов'Ьни да стратЬть того 
конЬ али во(л) (Васлуй, 1449 Сові. її, 743); А також, кто 
коли имоут познати оу них кони или вольї... а БрашовЬни 
нє мочї имоут поставити содьіша за кон или за вол, а Бра¬ 
шовЬни да стратЬттого кон(Ь) или вол(а) (Сучава, 1458 БО 
її, 262). 
ФОРМИ: род. одн. содьіша 2 (1449 Сові. II, 743; 1458 БО І 

II, 262); совдьшіа І (1452 Сові. її, 760). 
*СОЖЄЧИ див. *ЗЖЄЧИ. 
*СОЗДАНЄ див. *СОЗДАНИЄ. 
*СОЗДАНИЄ с. (2) (цсл. сьзданиє) створення: Писань 

вь великомь Луцку, лета огь создания мира 6830 (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР і/У19 3); П(и)сан оу Вилни... от созданА 

мироу § ЦГЇ<£ (Вишнівець, 1482 А5 І, 80). 
ФОРМИ: род. одн. создания І (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); 

созданм І (1482 АЗ І, 80). 
Пор. *СОЗДАТИ. 
♦СОЗДАТИ дієсл. док. (2) (цсл. сьздати) (що) спорудити, 

збудувати: Ги помози рабу своєму юрью болковичю со-" 

здавшєму црквь и олтарь стаго архиєрЬя х(с)ва никольї 

(б. м. н., бл. 1350 Р 8); їо стєфань воєвода снь(у) богдана , 
воєводьі сьзда и сьтвори тоурнь сь(и) и моур около ма- 
настирЬ (Путна, 1481 КІ). і 
ФОРМИ: аор. З ос. одн. сьзда (1481 КІ); дієприкм. акт. 

мин. дав. одн. ч. создавшєму (бл. 1350 Р 8). , 
Див. ще СОЗИЖДАТИ. 
СОЗИЖДАТИ дієсл. недок. (2) (цсл. сьзидати) (що) епо- | 

руджувати, будувати, засновувати: Тьіе вси села... маеть 
держати... Климентьій, владика Луцкий и Острозский... , 
благихь миловати... еретьїковь и непослушньїхь клясти, 1 
никакоже паче благословеня его церкви созиждати (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР І/VI, 3); Сє азь пань радоуль видашпань 
марамоурє(ш)скьі(м) (ї) и жоупань ба(н)ко и тодЬрь и 
шандрь... даємо вЬдомо симь наши(м) листомь... ажє 6а- 

лнца воєвода и драгь мещер ь сьзидашє црковь вь имє стго 

архаггла (!) михаила (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: Інф. созиждати (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); аор. 

З ос. одн. сьзидашє (1404 ГМ). 
Див. ще *СОЗДАТИ. 
*СОЗНАВАТИ 'дієсл. недок. (22) (що, що чим) (під¬ 

тверджувати) свідчити: А сє я пан Панаско Голубович... 
а я пан ЛАх Конюский сознаваєм симь нашимь листом — 
жаловал перед нами пан Фєдко канцлер господару н(а)- , 

шомоу, кн(А)зю великому Швитрьїкгайлоу на Данила на 
Волошина (Ступно, 1444 А5 ї, 41); Я КнАзь Михайло Ва- 
сильєвичь Избаразький сьзнаваю сє симь своимь листомь... 
штож єсмо сА дьлили з братєю отчиною нашою (Вишні¬ 
вець, 1482 АЗ І, 80); Я, Василей Хребтовичь, намесникь 
володимерский, сознавамь симь моимь листомь: розеж- 
чаль єсми землю пану Яньчинскому от господаря нашого 
великого князя людми з Мокрьічаньї и з игуменомь Бла- 
женицким (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 118—119). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. созиаваю, сьзнаваю ІЗ (п. 1450 

ПИ № 9; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 1461 А5 ї, 53; 1466 АЗ 
І. 61: 1481 АЗ І. 77: 1482 А$ І. 80: 1487 АЗ І. 85: 1490 
ЗХП, 135; 1496 АЗ І, 244; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141 і т. ін.); 
1 созиоваю 1 (1488 АЗ І, 88); созиавамь 1 (1498 АрхЮЗР 
8/ІУ, 118); 1 ос. мн. сознаваєм, созиаваемь, сознаваємь, 
созьиаваемь, сьзнаваєм (1444 АЗ ї, 41; 1463 АЗ І, 54; 
1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1475 АЗ ї, 71; 1478 АЗ І, 76; 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193; 1497 АЗ ї, 112). 
Див. ще *СОЗНАТИ. 
*СОЗНАТИ дієсл. док. (4) (що) (підтвердити) посвід¬ 

чити: созналь то пєрєдь нами пань ходько... ажє продаль 
свою половицю переросли брату своєму ж(ч)юржєви (Га¬ 
лич, 1424 Р 106); и они перед нами сознали: тьім обьічаємь 
кн(А)зю Сємєноу со кн(А)зємь Васильємь бьіли рЬчи 
перед нами, а конца ни одного межи собою нє вчинили 
(Луцьк, 1475 АЗ ї, 70); и тоть Есько Рабеевичь и тое пе¬ 
редь нами созналь, ижь вжо ему Нисань тьіи стумьбретьі 
заплатиль (Краків, 1489 РИБ 432). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. созиаль (1424 Р 106; 1489 

РИБ 432); 3 ос. мн. сознали (1444 АЗ ї, 42; 1475 АЗ ї, 70). 
Див. ще *С03НАВАТИ. 
*СОИМЬч. (13) (стп. зеігп) (з'їзд шляхти, що відбу- 

вався по землях або воєводствах і вирішував найважливіші 
справи місцевого значення, іноді спільний для декількох 
земель або воєводств) сеймик (9): Ино я с тьімь 
двораниномь вашей милости до князя Михайла по- 
сьілаль; и княз Михайло самь к Луцьку на сьем 
прискаль (Луцьк, 1475 — 1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20); 
Колі хто держіть оу закладЬ деди(ч)ство сказоуемь мьі(ж) 
то(т) которьш то застави (л) а нє бддє(т) ли того тогдьі єго 
бли(ж)нїи... прє(д) нашимь соу(д)ею... алюбо прї нашємь 
соимоу намне ро(к) однова имаєть осве(т)ченїє оучини(т) 
ижє то дєди(ч)ство оу такьі(х) пєнєзА(х) заложєно (XV ст. 
ВС 20 зв.); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже 
слоубоуєм... и обєцахомь... абихом ми на того днє и на тья 
час, що коли нам єго освєцєнною милость изАвлієть по 
єго милости посломь, пєрєж(є) того днє и пєрєж(є) нашєго 

соимоу за $ місАць, и на мисці оу Коломии, абихом сісьєго 
милости виділи и голдовали (Новий Град, 1479 В О II, 351); 

соимь зємьскии (1) з’їзд шляхтьі певної тери¬ 
торіальної одиниці: коли хто усилоуєть дівьк(оу) алюбо 
жонькоу квальтомь мьі з нашими паньт з кашею ра(до)ю на 
соимє зємьско(м) оуставлАємь которьш боудєть такьіи наи- 
дєнн и поваланн (!) по(л)скнмь правомь по(д)лоугь виньї 
имєють бьіти осоужєньї (ХУ ст. ВС 25 зв.); в є л І к н й 
сой м (2) див. ВЕЛИКИЙ1 3. 

2. нарада (1): Михоул писал, оу Бльгарєх, иа соимоу, 
в літо 5ЦМ-0* (Болгари, 1441 ВВАс 35). 
ФОРМИ: род. одн. соимоу (1467 ВИ II, 297; 1479 В В II, 

351); дав. одн. соимови (1467 ВВ II, 298); знах. одн. сьем 
(І475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20); місц. одн. на (при) соимоу 
2 (XV ст. ВС 20 зв.; 1441 ВВАс 35); на (оу) соимє 2 (XV ст. 
ВС 10, 25 зв.); на соимь 1 (1467 ВВ II, 297); місц. мн. на 
соимє(х) (XV ст. СД 42 зв.). 
Див. ще СНЄМЬ. 
♦СОКИРА ж. (І) сокира: хто с коимь имєєть гранїцю 

о лі(с) а войді(т) чєрє(с) гранїцю оу лє(с) а то(т) єго 
застанєть має(т) оу нєго оузА(т) за пєрвоє засгатьє соки- 
роу (XV ст. ВС 37). 
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ФОРМИ: знах. одн. сокироу (XV ст. ВС 37). 
*СОКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): соуди(л)... Кость 

Сокови(ч) (б. м. н., 1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: наз. одн. Сокови(ч) (1369 ПСЧК). 
*СОКОЛЄЦКИИ ч. (1) (особова назва): Мьі бискупи 

маціи прємиски(и) и офанасіи владика премьіски... грин- 
ко соколєцки(и)... чиними знаємо... како ко(л) та річь 
межи... кроле(м) влодиславомь... с однои строньї межи 
панею Адвигою отиною пилецкою... с другоЬ строньї о во¬ 
лость о залісие... прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 
69—70). 
ФОРМИ: наз.. одн. соколєцки(и) (1404 Р 70). 
СОКОЛЄЦЬ ч. (4) (назва села у Подільській землі) Со- 

колець: а нє оусьхочєт ли мА король єго млсть при соколи- 

ци (!) оставить ино имаєть ми єго млсть дать ми о(т)міну за 
соколєць такь добре Ако соколєць (Кременець, 1434 Р 
130). 
ФОРМИ: наз. одн. соколєць (1434 Р 130); знах. одн. 

соколєць (1434 Р 130); місц. одн. при (!) соколици (1434 Р 
130). 

*СОКОЛИИ прикм. (3) соколиний: а о суди межа, го- 
ловщина, о сокольее (!) гніздо, о бобри (б. м. н., п, 1444 
АкЮЗР І, 17); я єщє будучи в добром здоровю... дала 
єсми ему... имєнє оу вотчизну на имА Любчо... з боброви¬ 
ми гони и соколими гнєздьі (Ровно, 1488 АЗ І, 142); Ино 
МЬІ... тоє село...сомино со всими лю(д)ми... ись сокольи(м) 
гиіздо(м)... дали єсмо ивашкоу роусиновичоу (Вільна, 
1499 ГОК1Р). 
ФОРМИ: знах. одн. с. ! сокольее (п. 1444 АкЮЗР І, 17); 

ор. одн. с. сокольи(м) (1499 ГОКІРУ* ор. мн. соколими 
(1488 АЗ І, 142). 

*СОКОЛИНСКАЯ ж. (І) (особова назва): Жаловали 

намь кнгни фєдоровая фєдоровича Соколи(н)ская ись 

снномь свои(м) кнзємь фєдоро(м) фєдоровичо(м) Соколи(н)- 
ски(м) на намєстника мцє(н)ского и любу(ц)кого пана бог- 
дана сопєжича (Берестя, 1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: наз. одн. Соколи(и)ская (1496 ВМКФС). 
*СОКОЛИНСКИИ ч. (1) (особова назва): Жаловали 

намь кнгни... Соколи(н)ская ись сьіномь свои(м) кнзємь 
фєдоро(м) федоровичо(м) Соколи(н)ски(м) на... богдана 
сопєжича рєкомо би онь и(х) вьігна(л) з ьімєнє(и) и(х) 
о(т)чиньньі(х)... бє(з) ка(ж)дого права (Берестя, 1496 
ВМКФС). 
ФОРМИ: ор. одн. Соколи(н)ски(м) (1496 ВМКФС). 
СОКОЛНИКЬ ч. (І) (особова назва): Поручили(с) кнА(з) 

вєлико(м) скирьгаилу за гридка за костАнтинови(ч)... 
пєрвьіи поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... ива(н) 
ру(с)нови(ч) осипь дАдА исаи соколникь дани(л) висови- 
дови(ч) (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. соколникь (1392 Р 47). 
*СОКОЛСКИИ прикм. (2) О с о к о л с к а я доро¬ 

га (2) (назва дороги): я єщє будучи в добром здоровю... 
дала єсми єму... имєнє... на имА Любчо... ограничоноє 
почонши посеред Мухотолок... до соколскоє дороги (Ров¬ 
но, 1488 АЗ І, 241—242). 
ФОРМИ: род. одн. ж. соколскоє (1488 АЗ І, 242); ор. 

одн. ж. соколскою (1488 АЗ І, 242). 
*СОКОЛЧО с. (І) (назва села у Київській землі) Сокіл ь- 

ча: Село Соко(л)чо а в томь сєлє два(д)цать члвка (б. м. н., 
6л. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Соко(л)чо (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
*СОКОЛЬ ч. (І) (назва місцевості у Волинській землі): 

я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и даль село своє 
Рожьісче святому Иоанну Богослову... противь острововь 
нашихь... кь Соколю (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/УЇ, 2). 
ФОРМИ: дав. одн. Соколю (1322 АрхЮЗР І/УІ, 2). 

*СОЛГАТИ діесл. док. (2) сказати неправду, збрехати 

(1): хто комоу мтри лаєть а нє(до)конає(т) а любо нєо(т)- 
зовєть в тоу(ж) виноу впадаєть шєстьдєсА(т) гривень 
коли (ж) о(т)зовє(т) тогди имєєть речи солгань (!) яко 
пєсь (XV ст. ВС 29); 

(не дотримати слова, не виконати зобов'язання) збре¬ 

хати (І): а толко нє приспєю на тоть днь ино ми платити оу 
десАторо толко солжу как жо на сєи грамотє написано 
(б. м. н., 1387 СП № 12). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. ! солгань (XV ст. ВС 29); 

майб. 1 ос. одн. солжу (1387 СП № 12). 
СОЛЄВЬ прикм. (1)0 л ь солєвь див. Д'БЛ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. солєвь (1462 Сові. Б. 10). 
*СОЛЄНЬ1И прикм. (І) (навантажений сіллю) соля¬ 

ний: А кто оусхочєт тих люди соудити... или мито от них 
брати, от оусєго их товароу:.. или от риба свижаа или от 
мажи солєнои... вєздє да єст имь слободно и без мито (Су- 
чава, 1466 ВБ І, 96). 
ФОРМИ: род. одн. ж. солєнои (1466 ВБ І, 96). 
*СОЛИНЬ див. *ТАЗЛЬВЬ СОЛИНЬ. 
СОЛКА1 ж. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі алєксандрь воєвода... знаємо чи ним ь... ожє тота истин- 
наА маиколА... сь своими сни (!)... тАгали на влада и на 
крьстю о(т) солки ажє имь била очина тото село о(т) солка 
и нє могли добити (Баня, 1418 Соя/. І, 126—127). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) солка (1418 Со5^. І, 127); 

род. одн. солки (1418 Сові. І, 127). 
* СОЛКА2 ою. (2) (назва потоку у Молдавському князів- 

стві): и дал Ивоул Богдан оу и оуноуці свои Стані єдно 
привилиє от старого Алєксандра воєвод(ї), що им пишєт 

на три села от Моисии и от Солкьі, от Ивоуловоу част В 
хижи и єдноу слатиноу (Сучава, 1461 ВБ І, 45); сє азь... 
То Стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє... єсми 

дали... 5 црко(в) и(с) попи щожє били дани тоти Н цркви 
ис попи о(т) дєда нашєго о(т) алєксандра почє(н)ши о(т) 

соучавскои волости... ма црко(в) ис попо(м) на оустїє 
со(л)кьі (Сучава, 1490 БС 147). 
ФОРМИ: род. одн. Солкьі, со(л)ки (1461 ВБ І, 45; 1490 

БС 147). 
СОЛКА3 ч. (І) (особова назва): ми Стєфан воєвода... чи¬ 

ним знаменито... ожє прїидє прід нами... пан Ивоул Сол¬ 
ка и зіть их Богдан... и токмили сі за их отниноу (Сучава, 
1461 ВБ І, 44—45). 
ФОРМИ: наз. одн. Солка (1461 ВБ І, 45). 
*СОЛНЕЧКОВИЧЬ див.СОЛНАЧКОВИЧЬ. 
*СОЛНЬІИ прикм. (1) О вокно солноє див. 

вокно. 
ФОРМИ: наз. одн. с. солноє (1413 Р 83), 
СОЛНАЧКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а на то послуси 

влдка ларивунь ис кри(лошаньі) пєрємьішльскии и пе¬ 
чать єго... пань ожєгь солнАчковичь (Перемишль, 1366 
Р 12); Ми бискупи маціи прємискн(и) и офанасіи влади¬ 
ка прємьіски... костко солнєчкови(ч)... чинимьі знаємо... 
како ко(л) та річь межи... кроле(м) влодиславомь пол(с)- 
кимь с однои строни межи панєю Адвигою отиною... с 
другоі строни о волость о залісиє... на многи(х) роціхь 
прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. солнлчковичь І (1366 Р 12); солнєч- 

кови(ч) 1 (1404 Р 70). 
*СОЛОДКИИ прикм. (2) Л к р ь н и ц я солодка 

див. КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. солоткоу 1 (1448 БІР КаЮЬ); 

зам. род. до крьници солодкоу І (1448 БІР № 10 а). 
*СОЛОДЬ ч. (І) (хлібне зерно, якому в теплі й волозі 

дали прорости, а потім висушили для виготовлення хміль¬ 
них напоїв) солод: єщє є<с)ми дали сволєю (!) шолтоузи 
и прьгари о(т) бани, що би имали о(т) ихь млинь, на ка(ж)- 
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дьі го(д), по дванадєсі(т) коло(д) соло(д) (Сучава, 1453 
Сові. її, 455). 
ФОРМИ: род. одн. соло(д) (1453 Сові. її, 455). 
*СОЛОДЬІРЄВЦИ мн. (1) (назва присілка у Київській 

землі): Кь грєжаномь присєлокь Солодьірє(в)ци а в томь 
сєлє де(и) оди(н) слоуга а три даньники (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: наз. Солодьірє(в)ци (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.), 
$О^ОМЕN ч. (1) (назва села у Волинській землі): у кіо¬ 

ти ргусіаіі іезто Зоїотеп у Кисіки-Тигшагки (УжІв, 
1421 АЗ ї, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. Зоїотеп (1421 ЛЗ І, 27). 
СОЛОМОНЬ ч. (2) (особова назва, цсл. Соломонь, гр. 

2оЛо[і&ч,гебр. Заіото < ЗЬаІбтбЬ) Соломон: пи(с) соло¬ 
мо^), оу долни (!) трьгоу (Дольний Торг, 1451 Сові. II, 
400); а панове наши по имєню... па(н) шєндрика толочко... 
а па(н) жоуржь лінці и наши писари пань тоадє(р) про- 
да(н)... и па(н) соломонь и иньї оус(ьі) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. соломо(н) 1 (1451 Сові. її, 400); со¬ 

ломонь 1 (1456 ЗСФ). 
*СОЛОНЄЦЬ ч. (7) (назва потоку на Буковині): мьі 

алєксандрь воєвода... чиньі(м) знаменито... понєжє бла- 
гопроизволи гсвоми... и дадо(х) монастироу... оуспєнїоу 
отой бци... єдно село на врьхь солонцА (Сучава, 1415 

Сові. 1, 116); сє азь... їо Стєфа(н) воєвода... знаменито 

чини(м)... ожє... єсми дали и потврьдили той стои нашєи 

епискоупїи о(т) радовцє(х),,, ли црко(в) ис попо(м) на со- 

лонци... м црковь ис попо(м) на оустїє солонци (Сучава, 
1490 ВС 146—147). 
ФОРМИ: род. одн. солоицл 2 (1415 Сові. 1, 116; 1429 

Сові. 1, 269); І солонець 1 (1488 ДГСПМ); слнцє І (1459 
Сові. 3. 22); ! солоунца І (1475 ВВ 1, 203); місц. одн. на 
солонци (1490 ВС 147). 

♦СОЛОНЬІИ прикм. (2) ф солоньїи потокь 
(2) (назва потоку у Молдавському князівстві): а хотарь 
тімь селомь што на проуті... о (!) тісного оугла... до со¬ 
лоного потока, та горі солоньїмь потокомь до погока што 
словєтсА добромира (Сучава, 1429 Сові. І, 259—270). 
ФОРМИ: род. одн. ч. солоного (1429 Сові. І, 270); ор. 

одн. ч. солоньїмь (1429 Сові. І, 270). 
Див. ще *СОЛОНЬІИ ТАЗЛОВЬ. 
♦СОЛОНЬІИ ТАЗЛОВЬ ч. (1) (назва річки у Молдав¬ 

ському князівстві): тімь мьі... дали есмьі имь... едно село 
гдє ихь домь... и єдно село на солономь тазлові (Суча¬ 
ва, 1419 ВІЯ«Ау> 444). 
ФОРМИ: місц. одн. на солономь тазлові (1419 ВІД«А» 

444). 
див. ще великій тазлов, *сланьіи тазловь, 

^ТАЗЛОВЬ1, *ТАЗЛЬВЬ СОЛИНЬ. 
♦СОЛОТВИНА1 ж. (1) соляне джерело, солотвина 

(діал.): мьі великьш кнАзь Швитрикаило олькирьдовичь 
чинимь... знаменито... ижь... дали єсмо и записали земьлю 
црьковьноую... а сіножать... огь тоє сєножати зємьлА 
оусА.., по болото а по криницю оу солотвинахь зємлА и 
сеножать (Городок, 1443 Р 145). 
ФОРМИ: міси. мн. оу солотвинахь (1443 Р 145). 
Див. ще ♦СЛАТИНА1. 
♦СОЛОТВИНА2 ж. (2) (назва річки у Галицькій землі) 

Солотвина: поперє(к) ріки тоурьи горі солотвиною пото- 
ко(м) попєрє(к) ліс а чєрного кь сілці (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: дав. одн. солотвині (1413 Р 83); ор. одн. солот¬ 

виною (1413 Р 83), 
СОЛТАН ч. (II) (особова назва, ар. зийап «правитель, 

султан, монарх»): а мьіта кн(А)зю Василью оу Збаражи 
грош... кн(А)зю Солтану оу Вишнєвцн пол гроша из 
збаразского мьіта (Луцьк, 1463 АЗ 1, 55); И такождерє 
щоби есте знали, ажє Солтан, брат Козмин, а он ест сь 
мною жив (Торговище, 148! ВВ П, 358); А при томь бьіли: 

маршалок нашь наместникь слонимский пан Солтан Олек¬ 
сандрович... а писар наш Ивашко Ацкович Владьїка 
(Луцьк, 1487 А З 1, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. Солтан (1463 АЗ І, 54; 1481 ВВ II, 

358; 1487 Л5 І, 87, 241); род. оди. Солтана (1475 АЗ ї, 69, 
70, 71); дав. одн. Солтану (1463 АЗ 1, 55). 
СОЛТАНОВ прикм. (3): Тогожь єсмо осмотрівшо и ве¬ 

ліли єсмо им тою ділницею кн(А)зА Солтановою подєли- 
ти сА на польї (Луцьк, 1475 А$ І, 70); Пан Триколич двор- 
ник пишєт... братоу ми Никоарь от Васлоуи... и Козма 
Мокроул, брат Солтанов, и вьсАм моим милим братїямь 
и прїатєлєм (Торговище, 1481 ВВ її, 358). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Солтанов (1481 ВВ її, 358); знах. 

одн. ж. Солтановоу (1478 АЗ І, 76); ор. одн. ж. Солтано¬ 
вою (1475 АЗ І, 70). 
Пор. СОЛТАН. 
! СОЛОНЄЦ'Й див. ♦СОЛОНЄЦЬ. 
♦СОЛЬ1 ж. (7) сіль (6): а тако(ж) тьі(х) люди да є(ст) и(м) 

слобо(д)но о(т) доброво(л)но ходити сь хорнцо(м) или с 
солею... а мьіто да не да(ст) ни гро(ш) (Сучава, 1453 Сові. 
її, 461—462); У Несвицьі одь накладного воза по полу 
грошу давати... вь Семашка на Пусто мьіті по двадцати 
и по пяти головажень соли (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 
9); таиная вечера гдна омочивьій со мною вь соль руку 
той мя предасть (Краків, 1478 ОБРИ 130); 
окно соли (1) див. ВОКНО. 
ФОРМИ: род. одн. соли (1453 ПГОВ; 2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9; 1466 ВВ І, 96); знах. одн. соль 1 (1478 ОБРИ 130); 
соли 2 (і453 ПГОВ; і454 Сові. її, 508); ор. одн. солею 
(1453 Сові. її, 461). 

*СОЛЬ 2 ж. (1) (назва містечка у Молдавському князів¬ 
стві): мьі стефа(н) воево(д)а... знаменіто чини(м)... ожє... 
дали и потвердили єсми томоу стомоу монастироу... оба 
коутовє и(сь) млино(м)... и виногра(д) о(т) со(л), оу бакові, 
о(т) ді(л) солєвь (Сучава, 1462 Сові. В. 10). 
ФОРМИ: род. одн. со(л) (1462 Сові. В. 10). 
СОЛЬСКИИ прикм. (1) (пор. Солець у Львівській землі): 

а при томь бьіли судьі и свідци пань ходко чємєрь... пань 
лучка воить сольскии плєбань зудєчовьскии миколаи 
(Зудечів, 1411 Р 80). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сольскии (1411 Р 80). 
♦СОЛЯНКА ж. (3) О бочка солянка див. 

бочька. 
ФОРМИ: род. мн. солянокь, солянок (1499 АСД VI, 3). 
♦СОМА ж. (5) (іт. зогшпа, лат. зитта) (одиниця ваги) 

сома: и дали єсми а кадил ницо у от і соми сребра и поз ла¬ 

щена, такождєжє и а кивот єще от г соми и позла(ш)тєн 
(Путна, 1476 ВВ ї, 217). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. род. от г (І) соми (1476 ВВ ї, 211, 

215, 217). 
♦СОМИНО с. (4) (назва села у Волинській землі) Сомин: 

Би(л) на(м) чоло(м) дворяни(н) на(ш) ивашко роусиновичь 
и проси(л) в на(с) оу воло(ди)мирьско(м) повіте села на 
имА сомина (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: род. одн. сомина (1499 ГОЮР)\ знах. одн. со¬ 

мино (1499 ГОКІР). 
СОМИНЦИ мн. (3) (назва людей за місцем проживання, 

пор. Сомино) соминці: и тє(ж) тьі(и) лю(ди) соминци иа 
роботоу хоживали к двороу нашом(оу) тоурєискоу (Віль¬ 
на, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. соминци, соми(н)ци (1499 ГОКІР). 
СОМИРЄНЬІИ див. СМИРЕНЬІ. 
♦СОМОВИТЬ ч. (І) (особова назва, стп. Зіетоші): 

Відай то каждьш члвкь... ожє я кнАзь Єоунутии и кистю- 
тии... чинимьі мирь твєрдьш ис королємь казимиромь 
польскьмь (так.— Прим, вид.) и сомовитомь (б. м. и., 
1352 Р 5). 
ФОРМИ: ор. одн. сомовитомь (1352 Р 5). 
*СОНКГОУШКО див. САНКГОУШКО. 
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СОНКГУШКОВИЧ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
СОНКГОУШКОВИЧЬ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
*СОНКОУШЬКОВИЧ див. САНГУШКОВИЧЬ. 
СОПЕГА див. СОП'ЬГА. 
*СОПЄЖИЧЬ див. *СОПІЕЖИЧЬ. 
СОПОГОВЬ ч. (1) (назва села у Київській землі) Сапо- 

гове: а кь городоу к чоудновоу пє(р)воє село Сопоговь а 

в томь сєлє кє члвка подьімьщиноу дають а три слоуги 
на во(и)ноу ходя(т) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Сопоговь (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ї СОПОНКЬі див. *СОПОУНКА. 
*СОПОУНКА ж. (3) (назва річки у Закарпатській Русі): 

Сє азь пань радоуль... и жоупань ба(н)ко... и пань о(т) 
сьпЖнкьі даємо відомо... ажє балица воєвода и драгь мє- 
щєрь... дадошє о(т) своєго оурика... млинь, що є(ст) на 
земли дльгополскои на сопоункьі (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: род. одн. сьпЖнкьі (і404 ГМ); місц. одн. иа 

сопоункьі ! (1404 ГМ); на ! сопонкьі 1 (1404 ГМ). 
Див. ще СЬПЬНЦА. 
СОПЦІ;, СОБЦ'Б ж. (4) (особова назва, пор. СофїА): 

сє азь... пань Игнатїє, рєком(ь)іи Юга... дали єсми трой 
двєри от дамаскьі чрьвєнои сь златом... и єдна каделница 
срєбрьнаа и по(злащєнаа)... яко да творАт ми памАть... 
за доушА наш А... и дьщєрє ми драгои Софїи, рєкоміи 
Сопці (Молдавиця, 1462 ВВ І, 70); и єщє даіи єсми а сто 
злат оугрьских... яко да творіт ми паміть на віки віч- 
ниА... за доушА нашА... и дьщєрє ми драгои Софїи, рє- 
комоє Сопці (Путна, 1476 ВИ І, 217); пан Юга <вист)ЇАр- 
иик... своим добрим промислом... оучинил за своє з(дра- 
вї)є... за здравїє и за доушоу кнігьін(и) єго Насти и (за 
здр)авїє и за доушїє (д)і(тєи) их Михоула и о Собці 
(Сучава, 1478 ВВ І, 219). 
ФОРМИ: наз. одн. Сопці 2 (1462 ВВ І, 70; 1476 ВВ І, 

217); Собці І (1476 ВВ І, 211); місц. одн. о Собці (1478 
ВО І, 219). 
Див. ще СОФЇИКА. 
СОП'БГА, СОПЕГА ч. (13) (особова назва): Самь Вели¬ 

кій князь Сопега (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 36); Ивашко 
сопіга писарь (Вільна,1499 ГОК?Р)- 
ФОРМИ: наз. одн. Сопіга, сопіга 7 (1495 БСКИ% ВК; 

1498 АЛМ 169; 1499 ГОДІР); Сопега 3 (1463—1478 РЕА 
І, 36; 1497 РИБ 684; 1498 АЛМ 169); род. одн. Сопіги 
(1498 АЛМ 169); дав. одн. Сопіжі (1498 АЛМ 169); 
знах. одн. Сопєгу (1496 ВМКФС). 

*СОП'£ЖИЧЬ ч. (2) (особова назва): Жаловали намь 

кнгни фєдоровая Федоровича Соколи(н)ская ись сьіномь 
свои(м)... на наместника мцє(н)ского и любу(ц)кого пана 
богдана сопєжича (Берестя, 1496 ВМКФС); Жаловаль 
иамь Михайло Петругь на Богдана Сопіжича (б. м. н., 
1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. одн. Сопіжича І (1498 АЛМ 169); сопє¬ 

жича 1 (1496 ВМКФС). 
*СОРАННЬІИ див. *СОУРАННЬІИ. 
СОРИЦЬ ж. (2) (особова назва, пор. Сорь): мьі Стє- 

фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидо(ша п)рАд 
нами... Тома и сестра єго Сориць... и продали сво(ю) 
правоую отниноу (Сучава, 1489 ВВ І, 366—367). 
ФОРМИ: наз. одн. Сориць 1 (1489 В В І, 367); зам. дав. 

(за)платили... оу роуки... сестри єго Сори(ць) 1 (1489 
ВО І, 367). 
СОРОКОТІЖА ч. (2) (особова назва): мьі Стєфан воє¬ 

вода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
иаши слоуги... и продали... єдно село... на имі Томинцїи, 
гдє бил Сорокотіжа Драгомирь (Сучава, 1490 ВВ І, 400). 
ФОРМИ: наз. одн. Сорокотіжа (1490 ВВ ї, 400). 
СОРОКЬ числ. (21) сорок: а купиль пань пєтрашь за 

сорокь гривень (Перемишль, 1359 Р 10); Я пань дітри(х) 
изь бучА(ч)... вьізнаваємь тьімь то нашимь листо(м)... 
како пришє(д) андрііко сьінь гриньковь прє(д) на(с) изь 

вічньїмь листомь єсть прє(д)ль (!) село гринковці пану 
Анушєви кирьдієви за соро(к) ко(п) готовьі(х) пінАзіи 
(Кам’янець, 1420 ПГАГ); Левону Шаломичу два жеребьи 
пустьіхь, а на третемь два человіки, дають сорокь грошей 
(Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35); Село Євьдадьє(в)... а 
в томь же сєлє пасєка а в пасєцє бчольї сорокь и пАтєри 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91); И тє(ж) повіди(л) пєрє(д) нами 
што с того села сомина хоживало на(м) чотьіри колодьі 
о(в)са... с корчо(м) хоживало пл(т)оу по сорокоу грошє(и) 
(Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. сорокь (1444 АрхЮЗР 1/ІУ, 9; бл. 1471 

ЛКЗ 91, 93 зв.); дав. сороку, сорокоу, (со)рокоу (1487 
РИБ 226, 227, 228; 1489 АВК; АМВ; 1499 ГОКІР);знах. 
сорокь, соро(к) (1359 Р 10; 1420 ПГАГ; 1424 ДГВВ; 
1463—1478 РЕА І, 35; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1494—1495 
АЛРГ 60; XV ст. ВС 14 зв., 16 зв., 21 зв.; 1498 ВВ її, 412). 

*СОРОМОТА ж. (7) сором, неслава (3): прото прїка- 
зоуємь абьі землАнинь на(ш) нє игра(л) изь... чюжозємь- 
цо(м) косто(к)... а пріидєть лї то(т) а имє(т)ца ємоу оупо- 
минатсА лихьіми словьі алю (!) срамот А єго толкокро(т) 

имєєть ємоу платити вїноу за єго соромотоу єі (XV ст. 

ВС 27 зв.); Колї шлА(х)тичь шлА(х)тичю лаєть до мтри 
а за того того нєо(т)зовєть... имєє(т) плати(т) за соромотоу 
ка(к) за головоу шесть десА(т) ко(п) гро(ш)и (XV ст. ВС 29); 
про то мьі сказоуємь ажь которьш соу(д)я ко(г) нєисправєд- 

ливо осоуди(т) нєбоячисА бга то(т) имєє(т) на вьішьшєє 
право о(т)озвать имєєть ємоу пєрвоє о(т)ложи(т) три грив- 
ньі а коли(ж) соу(д)ю пєрємо(ж)мь (!) вьішшимь правомь 
маєть ємоу вірноуть за сА три гривньї за соромотоу из 

виною єі (XV ст. ВС 33 зв.); 
безчестя, ганьба (1): ШазгаЬ ті!о5І гаіодуаіі, зуіу Ьу 

іезіе паш \у іот пе сгупіїі, ігЬу паш регетігуіе з піш сіег- 
гаі, гапіаг пе сгоЬо <1!а іезто іо \усгупі1і... пі2 \уігу (11а 
СЬгезіуіапзкоіе і дуазгоіе сііа зоготоіу, згіо и'аз зоготоіуі 
(Липнишки, !433 ЗНТШ БХХУЇ, 141); 

б ЬІ Т к о у соромоті (1), б ЬІ ти в с о р о м о = 
то у (кому) (1) див. БЬІТИ1; діяти кь соро¬ 
моті (кому) (1) див. ДИАТИ. 
ФОРМИ: род. одн. зогошоїу (1433 ЗНТШ БХХУІ, 141); 

дав. одн. соромоті (XV ст. ВС 38); знах. одн. соромотоу 
(XV ст. ВС 27 зв., 29, 33 зв., 38 зв.); місц. одн. оу соромоті 
(XV ст. ВС 36 зв.). 

*50К0М0ТУТУ дієсл недок. (1) (кого) безчестити, 
ганьбити, осоромлювати: \\^азгаЬ тйозі: гаїо^аіі, зуіу 
Ьу іезіе паш лу іот пе сгупіїі, ігЬу пат регетігуіе з піт 
(Іеггаї:, гапіаг пе сгоЬо 6!а іезто іо лусгупііі.., піг луігу 
(11а СЬгезіуіапзкоіе і дуазгоіе сіїа зоготоіу, згіо \уаз зого- 
тоіуі (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУї, 141). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн ч зоготоіу! (1433 ЗНТШ 

БХХУ1, 141). 
Див. ще *СРАМОТИТИ. 
*СОРОМЬ ч. (1) О дєрьжати соромь див. 

ДЕРЖАТИ. 
ФОРМИ: род. одн. соромоу (XV ст. ВС 10 зв.}. 
*СОРОСШИРИВАТИ дієсл недок. (1) (що) (територію 

маєтку) розширювати, збільшувати: И мьі... дали єсмо 
ємоу Село липоую... а доубровица... можєть собі поліп- 
шивати И соро(с)ширивати (Луцьк, 1451 Р 158—159). 
ФОРМИ: інф. соро(с)ширивати (1451 Р 159), 
Див. ще РОЗШИРИВАТИ, РОЗШИРИТИ, ШИРИТИ. 
СОРОЦКЇИ прикм. (2) (пор. Сорока на Буковині): Мьі 

Гєоргїє архїепископь Соучавскьш... Косте паркалаб со- 
роцкїи... с прАдреченньїм велможньїм Іо Стєфаном воєво¬ 
дою... слюбили єсмо... о вьси річи вишєписаннїи... паноу 
Яноу Олбрахтоу... кролєви полскомоу... вьсє моцнє а 
нєпороушєнно дрьжати (Гирлов, 1499 ВВ її, 425—426). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сороцкїи, (с)ороцкїи (1499 ВВ її, 

425, 444). 
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СОРОЧИЧЬ — 370 — *СОЧЬІ ВАТИ 

СОРОЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): А писаль привильє 
сє... кость проузвищемь сорочичь (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. сорочичь (1366 Р 12). 
*СОРОУЖИТИ дієсл. док. (І) (цсл. сороужити) (що) 

спорудити, збудувати: Я пань микоула діди(ч) до(л)зскии 
и пєрєва(л)скии из жоною моєю ога-оьєю... єсми сороу- 

жи(л) црквь стго никольї на старо(м) манастьіри оу дольз- 
коу (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: перф. І ос. одн. ч. єсми сороужи(л) (1440 Р 142). 
СОРЬ ж. (9) (особова назва, молд. сорз «сестра»): И 

оусгавшє слоуга наш пан Лоупєи заплатил... тоти рн злат 
оу роуки Сорь, дочка Лацка от МоисїА (Сучава, 1487 БО 
I, 517); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... оже 
прїидоша прі(д) нами... оана ришканоу(л) и сестри єго, 
сорь и насті... и продали свою правою о(т)ниноу (Сучава, 
1500 Совг. 5. 233—234). 
ФОРМИ: наз. одн. Сорь, сорь 4 (1487 БО І, 516; 1491 

БО І, 452; 1494 БО II, 38; 1500 Сові. 5. 234); зам. дав. 
оу роуки (сестри) Сорь 4 (1487 БО І, 517; 1491 БО І, 452; 
1493 БО її, 14; 1494 БО її, 38); дав. одн. Сори (1494 БО 
II, 38). 

*СОСЛАТИ див. СЬСЛАТИ. 
*СОСЛАТИ СЯ дієсл. док. (1) (на кого о що) (вказати на 

кого для підтвердження чого) послатися (на кого щодо 
чого): И сослался о то на пана Юрія Глібовича (Вільна, 
1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. сослался (1495 АЛМ 83). 
Див. ще * ПОСЛАТИ СА. 
*505№ ж. (2) сосна: у Ьгапусіи у теги зату іезто... 

роїогуїу... росгопзгу ой іоіеу дуеіукоуі йогоЬу згїо ой 
шізіа уйеі ЬегеЬот шисЬалуса... йо йогоЬу \Уе1укоуі и 
луеіукиіи зозпи а ой зозпу йо і\уапуполуусга шегу (Тришнн, 
1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: род. одн. зозпу (1500 ДПЖН); знах. одн. 

зозпи (1500 ДПЖН). 
СО СТАРОДАВНА див. СЬСТАРОДАВНА. 
СОТИР'В ч. (І) (особова назва): а ти (ж) сотирі алибо єго 

слуги... да нє имає(т) жадного примісу... до усєго хотарі 
о(т) загорна (Сучава, 1463 Сові. 3. 45). 
ФОРМИ; наз. одн. сотирі (1463 Сові. 3. 45). 
*С0ТНЬІИ числ. (2) сотий: вь літо шєститисАчноє и 

о. И. сотноє дєвАносто третєє (б. м. н., 1385 Р 28); да(н) 

влоуцку... влі(т) 5 дєвАтоє сотноє (Луцьк, 1451 ДГШХ). 
ФОРМИ: знах. одн. с. сотноє (1385 Р 28; 1451 ДГШХ). 
Див. ще *СОТЬІИ. 
*СОТЬІИ числ. (І) сотий: Писань у Городнє, вь лето 

7006 сотое (Городно, 1497 РИБ 684). 
ФОРМИ: знах. одн. с. сотое (1497 РИБ 684). 
Див. ще *СОТНЬЇИ. 
СОФИЯТА, СОФИАТА ж. (2) {особова назва, цсл. София, 

гр. 2оф(а): А пак оу том також прїидоша прі(д) нами... 
слоуга наш Пьтроу... и сь своими дєтми, на имі Исаико... 
и їоан, и дочки єго Сорь и Софията (Сучава, 1491 БО І, 452). 
ФОРМИ: наз. одн. Софията 1 (1491 БО І, 452); зам. дав. 

дочкам єго Сорь и Софилта І (1491 БО І, 452). 
Пив. те СОФІ А. 
* СОФЇА див. СОФЇА. 
СОФЇИКА ою. (10) (особова назва, пор. СофїА): и дал пан 

Юрїє вистиярник и пак Пьтрашко и сь их тєшчєю Аноуш- 
кою и дочкою Настею и Софїика монастирю... єдно село 
(б. м. н., 1470 БО І, 153); а мьі такождєрє и от нас єсми да¬ 
ли. „ Мьрїи... и бп(атан)ичєм еи Томи Бьниль и братоу 
єго Петри и сестрам их Софїики и Моуши... тоє... половина 
село (Сучава, 1495 БО її, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. Софїика 3 (1491 БО І, 445; 1495 БО 

її, 248); зам. дав. сестрам... Софїика и Саска І (1491 БО 
ї, 451); зам. ор. дочкою Настею и Софїика 2 (1470 БО 
ї, 153; ! 49! БО ї, 451); дав. одн. Софїики (1495 

БО її, 76); ор. одн. Софїикою (1470 БО І, 152). 
Див. ще СОПЦ^. 
СОФЇА, СОФЇА ж. (6) (особова назва, цсл. София, гр. 

2офіа): сє азь... пань Игнатїє... кь свАтомоу містоу... 
ижє єст на Молдавици, дали єсмьі трой двєри от дамаскьі 
чрьвєнои сь златом... яко да творАт ми памАть... за доу- 
шА наш А... и дьщєрє ми драгои Софїи (Молдавиця, 1462 БО 

І, 70); И оуставшє слоуга наш Илі Нашфь и заплатил... ГГ 
злати татарских оу роуки Насти и оу роуки сестри єи 
Софїи (Сучава, 1490 БО І, 396). 
ФОРМИ: наз. одн. Софїм І (І490 БО І, 396); зам. род. 

за доуша... дьщєрА ми драгои Софїа, Софїл 2 (1476 БО 
І, 211, 215); род. одн. Софїи (1462 БО ї, 70; 1476 БО І, 2!7); 
дав. одн. Софїи (1490 ВЬ ї, 396). 
Див. ще СОФИЯТА. 
*СОХОЛЄЦИ ми. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тім мьі... дали и потвердили єсмо им... одно се¬ 
лище гдє бьіл дом дида их... и Бєрєщїи пониже Сохолєцїи 
(Сучава, 1469 БО І, 134). 
ФОРМИ: род. Сохолєцїи І (1469 БО ї, 134). 
Див. ще СОХОУЛЄЦЬ. 
*СОХОЛОУИ див. *СОУХОЛОУИ. 
СОХОУЛЄЦЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): И оуставши наши слоуги Тоадєрь и брат єго Доума... 
та дали свою част село половина от Броудоурєщи, част 
от Сохоулєць, нашємоу вірномоу паноу Доума ключни- 
коу (Сучава, 1488 БО І, 325). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. част от Сохоулєць (1488 

БО ї, 325). 
Див. ще *СОХОЛЄЦИ. 
•СОХОУЛОУИ див. *СОУХОЛОУИ. 
СОЦКИИ, СОЦКЬІЇ ч. (4) (представник сільської влади, 

який стежив за виконанням селянських повинностей) 
соцький: А на то послуси кнАзь юрьии глібовичь бєлзьс- 
кии... соцкии юско (Львів, 1368 Р 16); а на ть свідци пано 
Ашко мазовшанинь... баграмь соцкьії (Львів, 1400 Р 61). 
ФОРМИ: наз. одн. соцкии 3 (1368 Р 16; 1386 Р 31); 

соцкьії 1 (1400 Р 61). 
*СОЧАВА1 див. СОУЧАВАЧ 
СОЧАВА3 див. СОУЧАВАЧ 
СОЧАВСКЇИ див. СОУЧАВСКЇИ. 
СОЧАВСКЬІИ див. СОУЧАВСКЇИ. 
*СОЧАВЬСКИИ див. СОУЧАВСКЇИ. 
*СОЧАВЬСКИИ див. СОУЧАВСКЇИ. 
СОЧИ мн. (2) (назва пагорбка у Молдавському князів¬ 

стві): а хота(р) тімь сєла(м) (в ориг. сєлала(м).— Прим, 
вид.)... да є(ст) почєнши о(т) сочи о(т) ліса долоу(в)... иа 
доу(б) (Сучава, 1428 Сові. ї, 209); А хотар томоу... еєлоу... 
из долоу от Пєтрикан почєнши... черєс зьподїю сочилор... 
на копаноу могилоу (Сучава, 1492 БО І, 510). 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) сочи (1428 Сові. І, 209); род. 

молд. сочилор (1492 БО І, 510). 
*СОЧИВЬЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): А сє А пань Ань 

щькотьскии... свідчю то и познаваю... ижь прида пьрьдь 
на(с)... филь мАковичь... изь гринько(м) сочивьчичьмь... 
познали то ижь суть прода(л)... па(н) колі далюєвьско(м)... 
половину дідьнини трнстАньць (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: ор. одн. сочивьчичьмь (1409 Р 74). 
СОЧЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі стєфа(н) воево(да)... знаменито чини(м)... ожє прї¬ 
идоша, прі(д) нами... мьрина и сестра єи, стана... и роз- 
дєлили свои правій о(т)нини, села... на имі шо(л)дін’іи и 
сочїи (Сучава, 1493 Сові. О. 45). 
ФОРМИ: наз. сочїи (1493 Сові. О. 45). 

*СОЧНИКЬ див. *ОСОЧНИКЬ. 
*СОЧЬІВАТИ дієсл. недок. (І) (кого) полювати на звіра 

облавою: и -о.є(д)ко мови(л) пєрє(д) нами штожь тьіи люди 
зьдавна осочники бьівали того двора любєцького звєрь 
сочьівали (Вільна, 1499 ЯФ). 



*ествА — 37 І — *СїїАТАРЄЛЬ 

ФОРМИ: перф. З ос. мн. сочьівали (1499 ВФ). 
*С0ЧГ6ВА див. ‘СОУЧАВА1. 
*СОЧАВА див. *СОУЧАВА1. 
СОШКО ч. (1) (особова назва, пор. Отшь): а Сошко пи- 

сарь писаль (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 21). 
ФОРМИ: наз. одн. Сошко (1452 АкЮЗР І, 21). 
СОШНО с, (1) (назва села у Польщі, пор. Зизгпо): А сє я 

кназь (!) О; е ссандро Сонкгоушковичь, а кнАзь Михайло 
Сонкгоушковичь подилилис єсмо отчизною нашою: КиАзю 
Олєксандроу Сонкгоушковича достало сА Сошно, Волода- 
ва, Шоумино (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. Сошно П475 АЗ III, 14). 
*совєйский прикм. (2) (який стосується храму св. 

Софії) софійський: а в то(т) манастьі(р) пєчє(р)скїй нив* 
чє(м) не встоупатися... Криликомь (!) Соеєйекимь (б, м. н., 
1481 ГПМ); а Клиноватой ниве границу положиль есми... 
с Собейскою землею (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. Собейскою (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 

158); дав. мн. Собєйскимь (1481 ГПМ). 
*СО0ОНЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Софонии, гр. 

2одхта£): жаловаль на(м) бояринь смолєнски(и), коу- 
рило ивано(в) сьі(н) сємєнова... на васка а на Солона на 
и(л)иничо(в) (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: знах. одн. Со-О-она (1495 ВК) 
*СПАСАЄМЬІИ дієприкм. (1) який спасають, який пе¬ 

ребуває під божою опікою: Бо(ж)ю мл(с)тью и прч(с)тоє 

бгомтри сє язь сомирєньш єп(с)пь ол(с)кіи бго(м) спсаєма- 
го великого града лоу(ц)ка (б. м. н., 1429 Р 114). 

ФОРМИ: пас. теп. род. одн. ч. спсаємаго (1429 Р 114). 
*СПАСЄНЇЄ с. (72) спасіння, спасення: Мл(с)тїю бжїєю 

ми алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє єсми 

оучинили за наше з(д)равїє и за наше спсєнїє (б. м. н., 
1429 ОІЯ«А» 455); пакь оу то(м) оучинили есмьі вь за 

дшїе... родитєлєи наши(х), и за наше здравїє и сп(с)є- 

нїє и за здравїє и сп(с)єнїе г(с)пж(д)и нашєи, мрїи... яко 

да оутвьрди(м) и оукріпн(м) на(ш) стьіи монастьір (зіс.— 
Прим, вид.) о(т) нємца (Ясси* 1500 Сові. 3. 230). 
ФОРМИ: знах. одн. спасенїє, спасенїє, спасеніе, спасе¬ 

нне, спсєнїє, спсєніє, сп(с)єиїє, сп(с)єнїє, сп(с)нїє, спа(с)- 
ниє 70 (1429 ПІЯ«А?> 455; 1448 Сові. II, 365: 1466 ВП І, 
105; 1470 ВЕ> І, 150; 1473 ШКН 164; 1479 ОС 140; 1481 
ВИ І, 256; 1488 ДГСПМ; 1497 ВИ II, 100; 1500 Сові. 3. 
230 і т. ін.): спас(н)ье 1 (XV ст. ВОРСР 179); місц. одн. 
о спасеній (1448 Сові. II, 366). 
СПАС КИЙ прикм. (3) (який стосується монастирів 

Святого Спаса в Кобрині, Красносельську, Пінську): а 
записала єсми... кь монастьіру Светого Спаса вь Кобрьіню 
село Корчичи... зо всими тьіми доходьі, што коли предкомь 
нашимь тьіе Корчичане давали и намь самимь, а по тому 
игумену Спаскому Андрею (Кобринь, 1401 АкВАК III, 
2); А писал спаский пинский (!) (Прим, вид.) Григорєй 
(Степань, 1489 АЗ І, 89). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. спаский, спа(с)ки(и) (XV ст. 

ВОРСР 179; 1489 АЗ І, 89); дав. одн. ч. Спаскому (1401 
АкВАК III, 2). 

*СПАСОВЬ прикм. (2) <> с п а с о в ь день (2) 
(назва церковного свята, також календарна дата) день 

святого спаса: а до спсова днє аже не викупить єго на тоть 
рокь имієть держати то село опАть (так.— Прим, вид.) 
до другого року (Львів, 1386 Р 31). 

ФОРМИ: род. одн. ч.гспсова, спсва (1386 Р 31). 
СПАСТВЇТЬ дієсл. док. (1) (використати для випасу 

певну ділянку землі) спасти, випасти: а боуді(т)ли паства 
вєлїкая оу то(м) лісі чере(с) которьш лє(с) маєть гна(т) 
оу свои лі(с) тогдьі то(т) па(н) чїи то лі(с) имееть своє жа- 

лоудиє братї а любо спаствїть на три(д)ца(т) лако(т) 
обапо(л) дороги (XV ст. ВС 38), 
ФОРМИ: інф. спаствїть (XV ст. ВС 38). 
Див. ще ПАСТВИТИ, ПАСТИ1. 
СПАСТИ1 дієсл. док. (1) (що) (вибавити) спасти: я Лю- 

барть Кгедеминовичь... нзгадаль есми самь о своюй ду¬ 
ши, будучи своимь цельїмь розумомь, хотечи душу спасти 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛ/Т, 1). 
ФОРМИ: інф. спасти (1322 АрхЮЗР 1/УІ, І). 
СПАСТИ2 дієсл. док. (5) 1. (з чого) спасти, впасти (1): 

Колї хто прїчиною оумрє(т) а любо оутонє(т) алюбо с дрєва 
спадіть о томь нє(т) жадноє жалобьі оу ппавє (XV ст. ВС 
24). 

2. (на кого) (випасти на чию долю) припасти (кому); 
дістатися (кому) (4): Тег іезіІіЬу сЬгезРіапіп корізгсга 
ісЬ кагії, аЬо кЬлуаНош пасЬосШ: сЬосгешо, ігЬу, робІиЬ 
оЬусгаіа пазгоіе гешіі ргаду пазгісЬ, Ьуі кагап, а лузі іте- 
піа ]еКо таіиР па паз бравії (Луцьк, 1388 ІРЬ 105); ино 
коли с того світа сшеддь (так.— Прим, вид.) а но на єго 
діти сулимовь има сполна спасти што со алжкою і имієть 
(Львів, 1412 Р 81); а какь зь нихь одинь зомрегь а не до¬ 
ставить по собе сьіновь и щадковь музского полу то его 
половина того села Осекрова на того маеть спасти которшй 
ся останеть (Трохи, 1498 ГВДОО). 
ФОРМИ: інф. спасти, зразі! (1388 ХРІ 105; 1412 Р 81; 

1498 ГВКОО); перф. З ос. одн. с. спало (1494 АЛМ 54); 
майб. З ос. одн. спадіть (XV ст. ВС 24). 

*СПАСТЬ ж. (2) О с п а с т ь чинити (2) (нищити 
випасом худоби траву або збіжжя) спасати: Хто комоу 
спасть чинить животиною своєю (XV ст. ВС 25). 
ФОРМИ: знах. одн. спасть (XV ст. ВС 7, 25). 
5РА5С2ЕМЕ мн. (1) (назва людей за місцем проживан¬ 

ня, пор. Спас у Галицькій землі) жителі Спаса, спасчани: 
ЗлуісІосгпо Ьи(1е1Ь казгсіоши кіо коїу пазгіу Іізі угогсІгіїЬ, 
аге злуісіото тпу рапи МікІузсЬолуу АІехапсІголуісги зіа- 
гозііпи патізгпіки Шоіелуосіу Блуолузкоти і На1ЇС2коти» 
оге ргІ52осІ52у гпи2олуе (!) зразсгепІе гаїолуаіі па Рапа Мі- 
гозіалуа згсгоЬу оп кигоіолузгсгігпи сІеггаї (!) роб зоЬоуп 
(Галич, 1413 ОЬ 48). 
ФОРМИ: наз. мн. зразсгепІе (1413 ОБ 48). 
*СПАСЬ ч. (58) (епітет до імені Ісуса Христа) спас,, 

спаситель (44): а за нась и чада наша Господа Бога молити... 
благихь миловати, а злобньтхь казнити, яко самь оть 
Христа Спаса вдасть господинь отець владика маеть 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); па(к) кто сі покоуси(т) 
пороушити того вьішєписаннаго нашєго даанїА и по- 

твьрж(д)єнїА, таковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба и спса 

нашєго, іу ха (Ясси, 1500 Сові. 5. 231); 
свАтьіи спась (14) див. СВАТЬІИ І. 
ФОРМИ: наз. одн. спсь (1401 ЗДЄ); род. одн. Спаса, 

спаса, спса, спса, сп(с)а 43 (1322 А рхЮЗР іЛ/І, 3; 140! 
АкВАК III, 2; 1422 Р 97; 1443 ДГСПМН; 1452 Сові. II, 
462; 1470 БО І, 147; 1479 ВГ> І, 222; 1487 ВОРСР 178; 
1492 ВП І, 511; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); дав. одн. Спасу» 

сп(с)у, спсоу, споу 7 (1401 АкВАК ІП* 2; 1483 ВОРСР* 
178; XV ст. СО 41; 1487 ВОРСР 178); ! спс(с)у І (XV ст.. 

Р 76); знах. одн. спаса, спса (1409 ОІЯ«А» 437; 1454 Сові. 
11,502; 1455 Сові. II, 531, 564; 1458 БО І, 9; 1488 
ДГСВМЩ). 
СПАТАР див. СПАТАРЬ. 
*СПАТАРЄЛЬ ч. (3) (молд., пор. рум. зраіаге!) поміч¬ 

ник спатаря: Ино ми видівшє єи доброю волю и даанїє, 
що она дала своємоу оуноукоу, слоузі нашємоу Романоу 
спатарєлоу, свою част от село Микльоушани, амьі такождє- 
рє єсми дали и потврьдили слоузі нашємоу Романоу спа¬ 
тарєлоу тою прАдрєченою част єи от село Микльоушан» 
(Васлуй, 1472 БО І, 172). 
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ФОРМИ: дає. одн. спатарелоу (1472 ВО І, 172), 
Лив. ще *СПАТАРУЛЬ, СПАТАРЬ. 
♦СПАТАРУЛЬ ч. (2) (молд., гр. ХлссФар юд) (воєначаль¬ 

ник у Молдавському князівстві) спатар: а при то(м) бьі(л) 
мартори, па(н) дум£ браєви(ч) дворни(к)... па(н) албь 
спатарула (!) (Сучава, 1453 Сові. II, 458—459); а на то є(ст) 
велика А марториА... па(н) маноило... па(н) албь спата- 
ру(л) (Сучава, 1460 Сові. 8. 34). 
ФОРМИ: наз. одн. спатару(л) 1 (1460 Сові. 8. 34); ! спа¬ 

тарула 1 (1453 Сові. II, 459). 
Див. ще *СПАТАРЄЛЬ, СПАТАРЬ. 
СПАТАРЬ, СПАТАРЬ, СПАТАР, СПАвАРЬ, СПЬТАР, 

СПЬТАРЬ, СПЬТАРЬ ч. (358) (молд., гр. сглаФарю^) 
(боярин, який мав високий придворний чин і зберігав зброю 
воєводи) спатар (357): а на то є(ст) вЬра нашєго г(с)ва... 
Стєфана воєводи... в£ра пана дїєниша спьтар'Ь (Сучава, 
1434 463); А на то єсть... в£ра наших боярь: в. п, 
Доумьі... в. п. Кльньоу спатар'Ь (Ясси, 1500 ВО II, 173); 
великим спатар (1) див. ВЄЛИКИИ1. 
ФОРМИ: наз. одн. спатарь, спьтарь, спаОарь 11 (1436 

Сові. І, 449, 701; 1443 Сові. II, 120; 1447 Сові. II, 273; 1448 
Сові. II, 737; 1460 ВО II, 276; 1462 ВО І, 52; 1479 ВО І, 
224; 1491 ВО І, 458; 1491 ВО І, 459); спатарь, спьтарь, 
спатар(ь) (1435 Сові. І, 454; 1456 ВСФ; 1462 ВО І, 56; 
1464 ВО І, 84; 1466 ВО І, 115; 1469 ВО І, 138; 1472 ВО І, 
170; 1476 БО І, 209; 1480 ВО І, 241; 1495 ВО II, 43 і т. ін.); 
спата(р), спатар, Зраіаг, спьтар 20 (1449 Сові. II, 386; 
1459 ВО І, 32; 1460 Сові. 8. 34; 1464 0/Я«А» 517; 1465 
ОБ 176; 1471 ДГСМПБ; 1472 Сові. 8. 88; 1474 РГС; 1491 
ВО І, 458; 1499 ВО II, 425); спатарЬ 1 (1467 Сові. 8. 69): 
! пата(р) 1 (1466 £)//?«А» 519); ск. н. спат, спьт 4 (1458 ВО 
І, 19; 1470 ВО І, 153; 1491 ВО І, 453, 464); зам. род. в. п. 
дієпиша (косгЬ) спатарь, спьтарь 3 (1443 Сові. II, 156; 
1472 Сові. О. 26; 1480 ВО І, 243); род. одн спатарспьтарь, 
спатарм, спьтарм, спата(рь), спаОарь, спа0а(рм), спьта¬ 
рь, <с)патарь, (с)пьтарь, (сп)ьтарЬ, спь(тарЬ) 286 (1434 
ОІВ«А» 463; 1436 Сові. І, 488; 1443 Сові. II, 132; 1453 
Сові. II, 494; 1459 ВО І, 36; 1465 ОІП«Ау> 518; 1475 ВО І, 
206; 1486 ВО І, 290; 1495 ВО II, 74; 1500 Сові. 8. 234 і 
т. ін.); спьтара, спатара, спатар, спьтар 7 (1467 ВО І, 
121; 1468 ВО І, 126; 1480 ВО І, 246; 1481 ВО 1, 259; 1483 
Сові. 8. 122; 1488 Сові. 8. 127; 1496 ВО II, 90); спатарє 1 
(1459 Сові. 8. 22); ! спьтароу 1 (1495 В О II, 45); ! спєтарь 
1(1438 А О В); ! спа 1 (1432 ДГВІН); ! спьт 1 (1490ДГСХЛ4); 
дав. одн. спьтароу (1491 ВО І, 458, 459; 1495 ВО II, 
44). 
Див. ще *СЯАТАРЄЛЬ, ♦СПАТАРУЛЬ. 
СПАТАРЬ див. СПАТАРЬ. 

♦СПАТИ дієсл. недок. (1) спати: Иди(к) жалова(л) колї 
спа(л) на (до)розє прїшо(д) @а(л)ко и оузмль ємоу мє(ч) 
и тобольї (XV ст. ВС 26 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. спа(л) (XV ст. ВС 26 зв.). 
!СПАЧ (РОСПАЧЬ) (1): О косторє(х) што(ж) часто- 

кро(т) находА(т) на пьяньі(и) лю(ди) вєдоутсА к игрЬ а 
бєроуть пєнАзи на закладні... а проигравши прїходА(т) оу 
спа(ч) (!) алюбо во оубо(ж)ство (XV ст. ВС 27 зв.). 
Див. ♦РОСПАЧЬ. 
СПАвАРЬ див. СПАТАРЬ. 
♦СПАвАРЬ див. СПАТАРЬ. 

♦СПЄНИНЬ прикм. (4): а на то вЬра... пана спєнина 
(Сучава, 1409 £>/Д«А» 437); а на то... вЬра пана спєнина 
(Сучава, 1411 Сові. І, 95). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. спєнина (1409 ОІР«А» 437; Сові. 

І, 65; 1411 Я/ДгА» 439; Сові. І, 95). 
Пор. СПЄНА. 
СПЄНА ч. (3) (особова назва): мьі алєксандрь воєвода... 

ис нашими зємлАньї.. на имА... пань спєнА жюржь, пань 
нєстАкь... потвєржає(м) ис симь листомь наши(м)... коро- 
леви польскому... тоть листь (Львів, 1407 Сові. її, 628— 

629); а на то... вЬра пана станислава ротомпана... в. п. 
спєнА жюржа (Сучава, 1411 Мік. АІЬ.). 
ФОРМИ: наз. одн. спєнл 1 (1407 Сові. II, 629); зам. род. 

одн. вЬра спєнл 2 (1407 Сові. І, 56; 1411 Мік. АІЬ.). 
СПЄРЛЄЩИ мн. (7) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тьмь мьі... дали есмь (зіс.— Прим, вид.) ему оу на- 
шєи зємли... села... на имЬ... спєрлєщи и нєгрилєщи 
(Сучава, 1409 Соз^. І, 64); (А хо)тарь томоу сєлоу, що ест 
половина от Спєрлєщи, да єст на польї оусє за єдно з дроу- 
гою половиною о(тар)а (!) (Баків, 1462 ВО І, 56). 
ФОРМИ: наз. спєрлєщи (1409 Сові. І, 04); род. спєрлєщи, 

Спєрлєщи (1448 Сові. II, 355; 1462 ВО І, 55, 56); знах. 
спєрлєщи (1448 Сові. її, 355). 

СПЄТАРІї див. СПАТАРЬ. 
СІІИНІШОУЛ Ь ч. (1) (особова назва): мьтСтєфан воєво¬ 

да... знаменито чи(ни)мь... ожє прїидє прАд нами... слоу- 
га наш Щєфоуль СпинЬноуль и сь своєю жєною Фєткою.. 
и продали одино село (Сучава, 1482 ВО І, 261—262). 
ФОРМИ: наз. одн. СпинЬноуль (1482 ВО І. 262). 
Див. ще ♦СПИН'ЙНЬ. 
♦СПИНЯНЬ ч. (1) (особова назва): И оуставши слоуга 

наш пан Козма оушарь и заплатил оуси тоти... пинЬзи... 
оу роуки слоузЬ нашємоу Щєфоулоу СпшгЬноу (Сучава, 
1482 ВО І, 262). 
ФОРМИ: дав. одн. Спиньноу (1482 ВО І, 262). 
Див. ще СПИН'ВНОУЛЬ. 
♦СПИРАТИ СЯ дієсл. недок. (1) (о чім) сперечатися (про 

що), перемовлятися (за що): и много ся о томь спирали 
(Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. ся... спирали (1495 АЛМ 83). 
СПИРИДОНЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Спиридонь, 

гр. Елпрібоп?) Спиридон, Свирид: фроль... спиридонь... 
святьш григории... все чюдотворци (Краків, XIV— 
XV ст. ОБРН 112). 
ФОРМИ: наз. одн. спиридонь (XIV—XV ст. ОБРН 112). 
СПИРЦНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а стани сЬ достало, оу єи ча(ст), села, на имЬ спи- 
рЬнїи и дрьгмьнєщїи (Сучава, 1493 Сові. О. 45). 
ФОРМИ: наз. спирЬнїи (1493 Сові. О. 45). 
♦СПИСОКЬ ч. (10) 1. документ, грамота (6): На то ярь- 

льїкь послали єсмо списокь (б. м. н., 1484 ЯМ); Про тожь 
г(с)дрь нашь Стєфань воєвода нами вашо(и) мл(ст)и при- 
каза(л) абьі ваша мл(с)ть ємоу запись вписали по сєму спис¬ 
ку што до вашо(и) мл(с)ти по нась присла(л) (б. м. н., 1496 
ПДВКА 60); И повЬдиль ми Репа, штожь... вь той клети 
не остало ся ничого скарбу, только... скрьшя не замкнена 
зь лкстьг и списки (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

2. копія документа (2): а прото єстли на пєрвьшии ваши 
листьі о(т) мистра о(т)писаноє не єсть к ва(м) принесено 
можете., на тьіи то послЬднии мистровьі листьі такь об¬ 
писать подлоугь словь того то нємєцкого спискоу кото- 
рьш оу сє(м) нашє(м) листоу замьїкамьг (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ); и списки етарьі(х) запиеовь к тобє 
пошьлємь тьіми нашими посли (б. м. н., 1496 ПДСВВ). 

3. (витяг із документа) виписка (2): частокро(т) потрє- 
боують с тьі(х) кни(г) правєдньдх) списьковь (XV ст. Сд 
43). 
ФОРМИ: род. одн. спискоу (1447—1492 ЛКБВ); дав. 

одн. списку (1496 ПДВКА 60); знах. одн. списокь (1484 
ЯМ); род. мн. списьковь, спїськовь (XV ст. СЯ 43); 
знах. мн. списки (1496 ПДВКА 60; ПДСВВ); ор. мн. 
списки, списьки (1496 ПДВКА 60; 1498 АЛМ 163). 
СПИЧНИКЬ ч. (3) (особова назва): а при томь бнли 

свЬдци пань миколаи спичникь воєвода снАтиньскии паиь 
гЬрко (Коломия. 1398 Р 57); а тому свЬдьни пань миколаи 
спичникь... пань ивашко жчюрь(ж)вичь (Галич, 1424 Р 
106). 
ФОРМИ: наз. одн. спичникь (1398 Р 57; 1419 Р 90; 1424 

Р 106). 
Див. ще СТПИЧЬНИКЬ. 
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*СПЇСОКЬ див. *СПИСОКЬ. 
*СПОВЕДАТИ дієсл. док. (1) (стп. зро\уіесІгіес) повісти, 

визнати: И мьі... помисливши, ижь то ест(ь> речь неслуш¬ 
ная, невидевшьі записовь, всказьівати третюю часть Сові 
або віно Борисовой жоні на его поведанье, которьш жь 
самь записи поламаль, а передь тнмь третєє части Сові 
не поведаючьі, а по ламан(ь)и записовь самь же споведаль 
(Вільна, 1495 РИБ 620). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. споведаль (1495 РИБ 620). 
Див. ще ^ОПОВ'ВДАТИ, ОПОВІСТИ, ПОВЄДИТИ, 

*ПОВИСТИ, ПОВІДАТИ. 
*СПОДАРЬ див. ГОСПОДАРЬ. 
^СПОДОБАТИ СЯ дієсл. док. (1) сподобатися: Што єстє 

намь говорили оть приятеля нашого Стєфана воєводи 
волос кого о запись нашь штожь ему вь томь нашомь за¬ 
писе нєкотории члоньки ся били не сподобали, и тоть нашь 
запись кь намь єстє принесли, абьіхмо казали єго пере¬ 
писати (б. м. н., 1496 БО її, 405). 
ФОРМИ: пперф. З ос. мн. ся бьіли... сподобали (1496 

Ви II, 405). 
! СПОЖИ (ГОСПОЖИ) див. *ГОСПОЖА. 
спокойнє присл. (2) (стч. зрокоре, стп. ярокоріе) 

(без перешкод) спокійно: Про (т)о... При (в)сюи о(т)чи(з)- 
ні И диди(з)ні Єго зємлАной И при (в)сіхь Городищо(х)... 
зоставоую... Которн(х) Про(д)ковє Єго о(т) про(д)ковь 
мои(х) Спокойнє дє(р)жали (Прилуки, 1459 Р 171); а тоє 
вьішє писанноє (б ориг. вьішє писанного.— Прим, вид.) 

через... кн(А)зА Костентина... (маєть) бити держано и 
поживано спокойнє (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 
СПОЛНА, ИСПОЛНА присл. (57) все сповна, повністю: 

королеви держати лвовскую землю исполна а намь держа¬ 
ти володимірьскую... бєрєстиискую исполна жь (б. м. н., 
1352 Р 6); а ми слубоуємо (так.— Прим, вид.) ему... тіхо 
д тисАчи рублиі воротити исполна (Луцьк, 1388 Р 37); 
ино коли би... воитє (!) с того світа сшєддь (так.— Прим, 
вид.) ано на єго діти сулимовь има сполна спасти (Львів, 
1412 Р 81); Все на личбе сполна положил триста судовь 
и 14 судовь (Вільна, 1496 АЛРГ 72); И оустах аз господ- 
ство ми и заплатах оуси исполна тотьі вьішєписанньні 
пинізи (Гирлов, 1499 ВО II, 147). 
&Див. ще ЗОУПОЛНА, ИСПОЛНОЮ, СОУПОЛНА. 

*СПОЛНАТИ дієсл. недок. (1) (що) (накладаючи що, 

заповнювати простір) наповняти: а з дроугого села з на¬ 
ших людей с Ріпинич (в ориг. Сріпнич,— Прим. вид.) 

придал єсми дани той сполнАючи дві кади мєдоу и поу- 
довию (б. м. н., 1470 А8 І, 67). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. сполнлмочи (1470 АЗ І, 67). 
*СПОР див. *СПОРЬ. 
*СПОРЬ ч. (4) (взаємні претензії на володіння чим) 

спір (3): О граніца(х) діди(ч)ньі(х) и рє(ч)нн(х) частин спо¬ 
ри (XV ст. ВС 5 зв.); 
спор мети (з ким) (1) судитися, правуватися: и о 

колко земли оне с паном Янчинским спор мели, и я есми 
того половину отехал (Володимир, 1498 АрхЮЗР8/IV, 119). 
ФОРМИ: знак. одн. спор (1498 АрхЮЗР 8/^, 119); 

паз. мн. спори 2 (XV ст. ВС 5 зв., Юзв.); ! спора 1 (XV ст. 
ВС 10 зв.). 

*СПОСОБгЬ ч. (1) О т ьі м ь с п о с о б о м ь (1) у та¬ 
кий спосіб, на таких умовах: а пакь мн тое село ихь колижь 
вони и теперь его держать при нихь тьімь способомь зо- 
ставляемь (Троки, 1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: ор. одн. способомь (1498 ГВКОО). 
*СПРАВА оіс. (8) справа, діло (3): Люцкие справи, если- 

бьі не били стверженьт голосомь светковь, албо сведецьт- 
вомь писма, бордзо бнвають вь запомнеию (Луцьк, 1389 
РЕА І, 26); мьі... князь Швидрикгяль... чинимь знамени¬ 
то... ижь видівь и знаменавь службу, намь вірную... па¬ 
на Богуша Оверкича Тимоха... которого намь справи и 
родь зацньїй дому его вірний нашь князь Сендюшко опо- 
відаль... А такь ми хотічи єго... при дворі нашомь захо¬ 

вати... надаємо волности... вь здішнемь панстві нашомь 
(Луцьк, 1438 Р 140); 

п р ї п о у с т ї т ь к ь с п р а в і (3) див. ПРИПОУО 
ТИТИ; оучинити неправу (2) див. ОУЧИНИТИ 1. 
ФОРМИ: род. одн. справи (XV ст. ВС 38 зв.); дав. одн. 

справі 2 (XV ст. ВС 38, 38 зв.); неправі 1 (XV ст. ВС 38); 
знах. одн. неправу, и(сь)праву (1352 Р 6); наз. мн. справи 
(1389 РЕА ї, 26); знах. мн. справи (1438 р 140). 
СПРАВЄДЛИВЄ, СПРАВЄДЛИВ1Ї, ИСПРАВЄДЛЇВЄ 

присл. (4) (стч. зргауесІїіуе, стп. зргаупесІІтіе) справед¬ 
ливо: ОуставлАємн коли (ж) хто соу(д)и пере (!) соу(до)мь 
нагани(т) штобн нєисправєдлївє соуди(л) тогдьл соу(д)я 
имєєть досві(т)чить хто с нимь на соуді сєдє(л) и(ж) спра¬ 
ведливі соудиль (XV ст. ВС 34). 
Див. ще СПРАВЄДЛИВО. 
СПРАВЄДЛИВО присл. (2) справедливо: имєєть соу(д) 

(!) како во(г) (!) имєти в роуцє а ба прє(д) очима а сказаній 
би чиниль справедливо (XV ст. ВС 33 зв.); и тоуть пєрє(д) 
и(х) мл(с)тїю єсмо слюбили... абьіхомь до нашєи смєрти 
господарєви нашему... служили... справє(д)ливо (Хотин, 
1455 Сові. II, 774). 
Див. ще СПРАВЄДЛИВЄ. 
! СПРАВЄДЛИВОЛОСТИ (СПРАВЄДЛИВОСТИ) див. 

СПРАВЄДЛИ ВОСТЬ. 
*СПРАВЄДЛИВОСТ див. СПРАВЄДЛИ ВОСТЬ. 
СПРАВЄДЛИ ВОСТЬ ж. (37) 1. (безсторонність) спра¬ 

ведливість (14): а особно ижє ми доброую... міли єсмо... 
волю тако яко коро(л) хрєстья(н)(с)кии кь покоєви а коу 
єдноті а справєдливость нашоу вьісвєтли(в)ши о(т) ров- 
ности нє хочє(м)сА внламавати (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКВВ)\ а мн имає(м) то(г)дн потвердити вєликьі(м) 
привилиє(м) по(д)лоу(г) справє(д)ливости и зє(м)ли нашєи 
обьічаА (Сучава, 1452 Сся^. II, 422); Межи которьіми паими 
пань Миколаи Гримало, вижь господар А кролі... особно 
бьіл сьсланьї, аби оусьш сторонам била справєдливость, 
абьі одно смотрьіль (під Хотином, 1467 ВО II, 297); И 
г(о)с(по)д(а)рь корол... писал до нас абьіхмо того досмо- 
ріли и справєдливость тому вчинили (Луцьк, 1491 АЗ І, 
94); И також нашим подданньїм, комоу сі пригодит крив¬ 
да от подданников кролі... и от єго милости зємлАх, тот 
також да имаєт жадати справєдливости от старости амє- 
нєцкого (Гирлов, 1499 ВО II, 424). 

2. вірогідність, правдивість (23): А на ліпшєи справє(д)- 
ливолости (!) к еємоу нашємоу листоу пєчА(т) ншоу (!) при¬ 
вісили (Київ, 1459 Р 174); а про лєпшоую справєдливость 
и пєчати своє приложили к еємоу нашомоу листоу (Хва- 
лимичі, 1475 АЗ III, 14); а над (!) тоє свєдєцтво прє лєпшую 
справєдливост и твєрдость и пєчат єсми свою привєсила к 
еєму моєму листу (Ровно, 1488 А8 І, 142); а про ліпшоую 
справє(д)ливость и вічность и пєчати єсмо свои прило¬ 
жили к еємоу нашємоу листоу (Пустинька, 1499 ПИ 
№ 3). 
ФОРМИ: наз. одн. справєдливость (1467 ВО II, 297); 

род. одн. справєдливости, справє(д)ливости 4 (1452 Сові. 
11,422; 1497 АЗ І, 112; 1499 АСД VI, 3; ВО 11,424); испра- 
відливостї 1 (XV ст. ВС 20 зв.); знах. одн. справєдливость, 
справє(д)ливость, справєдьливость 14 (1453 Сові. II, 766; 
1461 АЗ І, 54; 1470 АЗ І, 65; 1475 АЗ III, 14; 1490 ЗХП 
136; 1491 АЗ І, 94; 1496 ВО II, 405; XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 194; 1499 ПИ № 3 і т. ін.); справєдливост, справед- 
ливость 8 (1476 АрхЮЗР 8/П/, 154; 1485—1500 АЗ І, 121; 
1487 АЗ І, 87; 1488 АЗ І, 242; 1499 ВО II, 424, 425); спра- 
вє(д)ливо(ст) 3 (1457 Сові. II, 810); исправедливость 1 
(1473 АрхЮЗР 8/IV, 103); справідливость 1 (1466 АЗ І, 
61); исправєдливост 1 (1488 АЗ І, 88); ! спрєвєдливость 1 
(1447—1492 ЛКБВ): місц. одн. в справє(д)ли(во)сти 1 
(1457 Сові. II, 810); на ! справє(д)ливолости І (1459 Р 174). 

^СПРАВЄДЛИВОСТЬ див. СПРАВЄДЛИВОСТЬ. 
| *СПРАВЕДЬЛИВОСТЬ див. СПРАВЄДЛИВОСТЬ. 
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«СПРАВЄДЛИВЬІИ прикм. (8) 1, (який діє неупередже- 
но, згідно з правовими і моральними нормами) справедли¬ 
вий, чесний (1): и ти (ж) слюбує(м) имн дати и поставити... 
на граници оу хотини и оу чєрновскои воло(с)ти два паньї 
справє(д)ливьі(х) (Сучава, 1457 Сові. II, 810). 

2. (який грунтується на неупередженому дотриманні 
правових і моральних норм) правильний, слушний (4): 
А сет мьі ©єоктисть, митрополить молдавскїи, и сн оусими 
доуховньїми и пак свіцкими паньї молдавскими... визна- 
вамьі... ис тьім то нашим вєрньїм и справедливим и хри- 
стїанским записом... ажє мьі слюбоуємь и записоуваєм сА 
господарєви нашємоу... Казимирови, королеви полскомоу 
(Сучава, 1462 ВО II, 288—289); В в имА отца и сьіна и доу- 
ха свАтого... штож ест добрьі початок и конєць коу каж- 
домоу и справєдливомоу пожиткоу оусікои Доуши христї- 
Анскои (Сучава, 1468 ВІЇ) II, 300); И мьі видечи речи спра- 
вєдливоую... казали єсмо свєтком присАгноути (Лукони¬ 
ни, 1478 АЗ ПІ, 17). 

3. сумлінний, вірний (3): а мьі имаємь єго милости... 
вирни бьгти и справєдливи (Сучава, 1462 ВО II, 289); а коли 
оузримє их справєдливоую слоужбоу, а мьі им и боулшє 
Фоудєм ворочати (Сучава, 1468 ВО II, 306). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. справєдливомоу (1468 ВО II, 300); 

■ор. одн. ч. справедливим (1462 ВО II, 289; 1468 ВО II, ЗОЇ); 
знах. одн. ж. справєдливоую (1468 ВО її, 306; 1478 АЗ 
III, 17); наз. мн. справєдливи (1462 Вй II, 289, 292); знах. 
мн. ч. справє(д)ливьі(х) (1457 Со5^. II, 810). 
СПРАВЄДЛИВИ див. СПРАВЄДЛИВЄ. 
*СПРАВИНТ> прикм. (1) О справина к р н н и - 

■ц а (1) (назва джерела у Молдавському князівстві): мн 
илїа воєвода и бра(т) госпо(д)ства ми стефа(н) воєвода... 
знаємо чини(м) ... ожє... дали єсми єдноу поустьіню на 
соушицЖ на справинЖ крьницЖ да осадить село [(Сучава, 
1440 МіН. 208). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. справинл*. (1440 МіН. 208). 
СПРАВИТЬ, ИСПРАВИТИ дієсл. док. (6) 1. (кому що) 

дотримати (чого), виконати (що) (2): на сє(мн) на всє(м) 

мн два иси братомоимь (так.— Прим, вид.) цілуєва крсгь 
што жь нама все то исправити косподарєви нашєму (б. м. н., 
бл. 1386 Р 30). 

2. (що) (запис, грамоту) укласти (3): по своєм животе вол- 
на она тоє имінє Хоцєн дати, записати дочцє своєй... водлуг 
того как то пан Олизар справил и записал (Луцьк, 1487 АЗ 
І, 87); 5рга\^епо і сІапо и ЛА^ЇІпі (Вільна, 1494 ££>11,389). 

3. (що) (землю) обробити (1): а колї оу нємєцькомн пра¬ 
ві кмєть осАді (т) тогдьі нє можєть о(т)итї о(т) пана одно 
діди(ч)ство прода(в)ши а оу місто сєбі кмєтА таки бага- 
то(г) ка(к) сєбі о(т)са(ди)ть алюбо полА ємоу изорать 
и справить гораздо и осєє(т) (XV ст. ВС 39). 
ФОРМИ: інф. исправити 1 (бл. 1386 Р 30); справить 1 

(XV ст. ВС 39); перф. З ос. одн. ч. справил (1487 АЗ І, 87, 
240); майб. 1 ос. де. ї испра(ви)ва (бл. 1386 Р ЗО); предик, 
пас. дієприкм. зргажепо (1494 ВО II, 389). 

*СПРАВИТЬ СЯ дієсл. док. (3) (чого і без додатка) ви¬ 
правдатися, довести свою невинність (у чому): а мьі... 
познавши ижь... стєфанн воєвода помочи и ради напроти- 
ву нами... нє чинили а ни давали яко жь доводливо того 
сА намь посли своими справлАль и справиль про то жь 
єго... правого чинимьі (Ланчиця, 1433 Р 121); гді коли 
воли... оу закладЬ бєроуть а па(н) рє(ч) того села алюбо 
кмєти и(ж) бє(з) вини бєрє(т) тогдьі маєть тоую жївотина 
алюбо тни речи на пароукоу (!) дати а имь имєго(т) ро(к) 
дати аби сА исправили (XV ст. ВС 17); И князь Костян¬ 
тини переди нами рекн: відаешн ли на мене што, мови 
теперь... и я ся ради того всего переди е. м. справить (Віль¬ 
на, 1495 АЛМ 84). 
ФОРМИ: інф. ся... справить (1495 АЛМ 84); перф. 

З ос. одн. ч. с/а... справиль (1433 Р 121); баж.-ум. сп. 
З ос. мн. абьі см исправили (XV ст. ВС 17). 

Див. ще *СПРАВЛАТИ СА. 
*СПРАВИТЬ СА див. ^СПРАВИТЬ СЯ. 
*СПРАВЛЄНЇЄ с. (1) здійснення, виконання: На кото- 

рого соимоу кончанїє и діланїє и ріжєнїє и справлєнїє... 
кнізь Григориє... архиєпископь... пани Станиславь с 
Ходча, воєвода зємли роускои... крол Казимирь... и та¬ 
кож... рада господар А Стєфана воєводи... господарь зєм¬ 
ли молдавскои, из дроугои сторони, соуть сосланьї и нали- 
цєньї и намАнєньї (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: знах. одн. справлєнїє (1467 ВО II. 297). 
Пор. СПРАВИТЬ. 
*СПРАВЛАТИ СА дієсл. недок. (1) (чого) виправдува¬ 

тися, доводити свою невинність (у чому): а мьі... познавши 
ижь... стєфани воєвода помочи и ради напротиву нами... 
нє чинили а ни давали яко жь доводливо того сА нами 
посли своими справлАль и справили про то жь єго... пра¬ 
вого чиними (Ланчиця, 1433 Р 121). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. ся... справлмль (1433 Р 121). 
Див. ще *СПРАВИТЬ СЯ. 
СПРАВНЄ присл. (4) (стп. зргаичііе) по праву, законно 

(3): ажє бьі(л) поча(л) гєргє или діти єго... прє(д) на(с)... 
тігати на пана кости... то(г)ди то(т) имає(т) справне за- 
візкоу тоую заплатити (Сучава, 1449 Сові. II, 386); а не 
имєєть слоуха(н) бьіти даліи олижь положи(т) три гривни 
алюбо лоупєжи коуничнїи которьш(ж) то соудьа (!) воз- 
мєть справне коли боудіть прави (XV ст. ВС 34); И кн<А)зь 
Олєксандро рєк так: я в них того имінА безправне нє брал, 
нижлимаютоє имінє от них справне (Луцьк, 1491 АЗ 1,94); 

правдиво, по правді (1): И кнгни ма(р)я... тн(м) свє(т)- 
коми на то(м) вєлєла присАгноути єстли бьі то они справне 
свє(т)чили (Берестя, 1496 ВМКФС). 
Див. ще СПРАВНО. 
СПРАВНО, ИСПРАВНО присл. (2) по праву, законно 

(1): Ажьби хто х(о)тілн о діди(ч)ство діти габати а то(т) 
діди(ч)ство справно діржїть своє діди(ч)ство (XV ст. 
СД 41 зв.); 

справедливо (1): король дал ми намістничати оу луцьску 
иси єго руки сіль єсмь чинити ми исправно зємлАно(м) 

каки бгу любо и осподарєви моєму вєл(и)кому королю 
(б. м. н., бл. 1386 Р 30). 
Див. ще СПРАВНЄ. 
*СПРАВ'ЙДЛИВОСТЬ див. СПРАВЄДЛИВОСГЬ. 
*СПРОВА ж. (1) (назва села у Польщі, пор. 5рготлта): 

мьі алєксандри воєвода... знаменито чини(м)... ожи єсмо 
просили вєлєможньі(х) пани... то є(ст), пани андрєи онд- 
риво(ш) иси игровоА (!)... пана бартоша зи язловца (Ба- 
нилів, 1455 Сові. II, 769). 
ФОРМИ: род. одн. ! игровом (1455 Сові. II, 769). 
СПРОСИТИ дієсл. док. (2) І. (з чого) відпроситися (від 

чого) (1): прото(ж)... просили єсмьі... пана михаила ло(г)- 
0єта абьі пошє(л) до тоурко(в) по(д)ніти нашоу тіготоу... 
мочї имєт ли ниже що та(к) и добро а пак ли нє мочї имє(т) 
с то(г) спросити а вині ти тогди дати и тотьі дві ти січи 
зла(т) оугорскьі(х) абьі на(м) оупокои бьі(л) (Васлуй, 1456 
ВСФ). 

2. (що від кого) випросити (що у кого) (1): мьі стєфа(н) 
воєво(да)... знаменито чини(м)... о (ж) прїидо(ш) прі(д) 
нами... є(в)сгатїє їєгоумє(н) и а(р)хїма(н)дри(т) Бистрьї- 
чєскаго монастирі... и испроси(л) о(т) на(с) себе потвриж- 
дєнїє си оури(к) на и(х) староє бранищє (Корочин Камінь, 
1458 МіН. Оос. 121). 
ФОРМИ: інф. спросити (1456 ЗСФ)\ перф. З ос. мн. 

испроси(л) (1458 МіН. Оос. 121). 
Див. ще *ВЬІПРОСИТИ, *ПРАШАТИ, ПРОСИТИ, ОУ- 

ПРОСИТИ. 
СПУСТИТИ, ИСПУСТИТЬ дієсл. док. (10) 1. (що 

(воду із ставка) спустити (5): повєдали... коли кн(А)зю 
Семену спустити вишній стави, а в тотжє час кн(А)зю 
Василью спустити свой стави нижній — обадва стави в 
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одинь час спустити и в одинь час заставити, длАтого абн 
не бшю шкодьі кнАзю Семену, штобьі гораздо вода сьшла 
ловити рьібьі (Луцьк, 1463 АЗ І, 55). 

2. (що кому) віддати, відпустити (4): а по моюмь животі 
имають вЬрн& испустить тьі то горо(д) и зємлВ королеви 
(Кременець, 1434 Р 131); а по моємь живогЬ имають вЬрнє 
спустити тьш городи и таА дєржАнья королю по(л)скому 
(Черняхів, 1435 Р 133); А какь тьш три годьі тое мьіто 
и вагу видержить, естли бьі сА полепшило, тогдьі мает нам 
тое ценьї повьішити, а естли бьі сА... надказило, тогди мает 
три годи видержавши, нам тое мито и вагу спустити (Віль¬ 
на, 1498 ЛЛРГ 82). 
О с п у стити слово (иа кого) (1) дорікнути (кому): 

ми пє(т)ро воєво(да)... с паньї радою нашєюмо(л)да(в)скои... 
слюбили єсмьі и слюбоує(м)... паноу михаилоу ло(г)0єтоу 
абьіхо(м) не споустили жа(д)наа (!) слова на нєго николи... 
ажє о (її) той даньї оучиньі(л) заноу(ж) мьі єго оуси поспо 
лоу послали и тотоу да(н) дати по нашєи нєволи (Васлуй, 
1456 ЗСФ). . 
ФОРМИ: інф. спустити 6 (1435 Р 133; 1463 АЗ І, 55; 

1498 АЛРГ 82, 83); испустить 1 (1434 Р 131); майб. З ос. 
одн. спустить (1463 АЗ І, 55); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
бьі... спустиль (1463 АЗ І, 55); 1 ос. мн. абьіхо(м)... епоусти- 
ли (1456 ЗСФ). 
Див. ще СПОУЩАТЬ. 
*СПУСТЬ див. СПУСТЬ. 
СПУСТЬ ч. (2) (води в ставку) спускання: а на спусть 

добри(и) ставь, а трети(и) стань о(т) города мил А и мльїнь 
на томь ставоу (б. м. н., XV ст. ПК)\ а пань ивань мушата 

рєкь:.. коли бгь дасть спусть будєть и я дамь на прч(с)- 

тую бо(г)мтрь дєсАтую бочку ис того става (Луцьк, 1445 
Р 150). 
ФОРМИ: паз. одн. спусть (1445 Р 150); знах. одн. спусть 

(XV ст. ИК). 
СПОУЩАТЬ дієсл. недок. (1) (що) (випускати воду із 

ставка) спускати: а тамь є(з)ди(л) єсми до коузмина ста- 
вовь глАдєти ино вь ку(з)минє ставь со мльїномь але споу- 
щать єго нє(ль)за (б. м. н., XV ст. ИК). 
ФОРМИ: інф. споущать (XV ст. ИК). 
Див. ще СПУСТИТИ !. 
•СПЬРЄТОУЛОВО с. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): на томь хотарй оусєго, што бн осадиль себ£ 
дєсАгь сель и село спьрєтоулово на вєрхь добромирьі (Су- 
чава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: знах. одн. спьрєтоулово (1429 Сові. І, 269). 
СПЬТАР див. СПАТАРЬ. 
СПЬТАРЬ див. СПАТАРЬ. 
СПЬТАРЬ див. СПАТАРЬ. 
*СП ВІТАТИ дієсл. док. (2) спитати, запитати: И мьі Бо¬ 

риса спьітали: мовиль ли еси на него тьіе слова, жебьі онь 
семь волостей нашихь закраль (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. спитали (1495 АЛМ 83; ВМБС). 
Див. ще *ВСП ВІТАТИ, *ПОП ВІТАТИ 1, *ПЬІТАТИ, 

*РОСП ВІТАТИ. 
СПЬІТЄКЬ ч. (1) (особова назва, стп. Зруїек): Ми вон- 

цєхь... ярцибискупь гнЬздєнскии... миколаи з михалова... 
спьітєкь с тарнова... слюбуємн и записуємьі сА стєцку 
воєвод'Ь зємл-Ь молдавскои (Лаичиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. спьітєкь (1433 Р 122). 
Див. ще СПЬІТОКЬ. 
СПЬІТОКЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли свід- 

ци пань спнтокь воєвода краковьски пань Ашко тарновь- 
ски (Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: наз. одн. спнтокь (1394 Р 54), 
Див. ще СПЬІТЄКЬ. 
*СПЬТАРЬ див. СПАТАРЬ. 
*СПЖЖАТИ СА дієсл. недок. (1) (на що) покладатися: 

а тє(ж) бн кто имє(л) твердості наши алюбо наши(х) прє(д)- 
ковь а на то сплскаютсА нєхотєли бн кь правл стати боу(д)- 

то во дЬди(ч)нн(х) рє(ч)хь тогдн мьі тн(и) твердості о(т)- 
зьівавьі (!) а ні во што оборочаи (!) (XV ст. ВС 15 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. сп^скаютсм (XV ст. ВС 15 зв.), 
*СРАДОВАТИ СА дієсл. недок. (2) радіти: бо я сльїшєв- 

ши доброє здоровиє вашєи мл(с)ти и православноую вЬ- 
роу хрєстияньскоую подроучиє вашєи мл(с)ти и соупо- 

стата кр'Ьпкаго противоу поганьства о томь бгоу хвалоу 
даємь а ср(д)цємь срадоуємсА (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. срадоуємсм (1484—1486 ГСПТЗ); 

баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бьі срадовалзд (1484—1486 
ГСПТЗ). 

*СРАМОТИТИ дієсл. недок. (1) (цсл. срамотити) (кого) 
соромити, ганьбити, безчестити: прото прїказоуємь аби 
зємлАнинь на(ш) нє игра(л) изь... чюжозємьцо(м) косто(к),.. 
а прїидєть лі то(т) а имє(т)ца ємоу оупоминатсА лихьіми 
словн, алю (!) срамотА єго толкокро(т) имєєть ємоу плати¬ 

ти вїноу за єго соромотоу єі (XV ст. ВС 27 зв.). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. срамот/а (XV ст. ВС 27 зв.). 
Див. ще *$ОКОМОТУТУ. 
СРАМОТНЄ присл. (1) безсоромно, ганебно: Коли (ж) 

кмє(т) блдє(т) ранє(н) до крови алюбо оуражо(н) срамотнє 
тогдн ємоу прїидєть двє часті за ранн а трєтєя часть сядоу 
(XV ст. ВС 29). 
СРДЄЧНО присл. (1) дружньо, сердечно: н оузр£вщи 

они, ажє єсми и(м) оучини(л) прав(д)у стую и хочє(м) с 
ними за єдно прїАтє(л)скн ср(д)ечно бити (Сучава, М57 
Сові. II, 810—811). 

*СРДЦЄ див. *СЄРДЦЄ. 
*СРЄБРО с. (25) срібло (23): а даль имь всЬмь трємь 

то срЬбро посполною рукою (Львів, 1370 Р 13); І ]акіе 
іезто к тоазгоу тіїозіу... рзаіі, вгїог баппаіа тізіа \узіа 
оіпіаіа паз: тесі, згеЬго, кипісу, ^зіакаіа бай (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХ\ТІ, 141); Сє азь... ИгнатЧє, 

рєкомїи Юга... дали єсми а кадєл(ни)цоу от ві соми срєб- 
па (Путна, 1476 ВГ) І, 215); 
литоє срєбро (2) див. *ЛИТЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. срє(б)ро? згеЬго (XV ст. ВОРСР 179; 

1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); род. одн. срєбра 18 (1415 Сові. 
І, 116; 1425 Сові. II, 422; 1440 ОБ Ас 32; 1446 ДІДьА» 485; 
1449 Сові. II, 386; 1452 Сові. II, 410; 1453 Сові. II, 445, 
458; 1455 Сові. II, 526; 1459 ВО ї, 32; XV ст, ВОРСР 179; 
1476 ВО І, 215 і т. ін.); срьбра 1 (1370 Р 18); знах. одн. 
срьбро 1 (1370 Р 18); срєбро 1 (XV ст. ВОРСР 179); ор. одн. 
срьбро(м) 1 (XV ст. ВОРСР 179); срєбро(м) 1 (1456 ГПХМ). 
Див. ще СЄРЄБРО. 
*СРЄБРЬНЬ1И див. *СРЄБРЬНЬІИ. 
*СРЄБРЬНЬ1И прикм. (2) срібний: сє азь... пань Игна- 

тїе... кь свАтомоу мЬстоу... ижє єст на Молдавици, дали 
єсмьі трой двєри от дамаскн чрьвєнои сь златом... и єдна 
кадєлница срєбрьнаа (Молдавиця, 1462 ВО І, 70); Сє азь... 
пань Игнатїє... даль єсмьі... а кивот срєбрьних и позла<ш>- 

тєних от гі соми (Путна, 1476 ВО І, 211). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. срєбрьнаа (1462 ВО І, 70); род. 

мн. срєбрьних (1476 ВО І, 211). 
Див. ще СЄРЄБНЬЇИ, *СЄРЄБРАНЬІИ. 
*СРЄДА див. *СРГ£ДА. 
*СР8ТЬ див. *СЄРЄГЬ. 
*СРОКбЬ ч. (1) строк, термін: будєть вєдомо оусємь... 

ажь Азь панко... та(к) єсмь оумолвиль и договориль со 
кнАзємь скиригаиломь и срокь єсмь оучиниль на розтво 

х(с)во... дати ми двєстє рублєвь кнзюскиригкаилу (б. м. н.» 
1387 СП № 12). 
ФОРМИ: знах. одн. срокь (1387 СП № 12). 
*СРЦЄ див. *СЄРДЦЄ. 
СРЬБЄСКОУЛ ч. (3) (особова назва): а панове наши по 

именю... па(н) пє(т)рь срьбєскоу(л)... па(н) соломань и 
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иньї оус(ьі) (Васлуй, 1456 ЗСФ); мьі стєфа(н) воєво(д)а... 
знаменито чини(м)... ожє... глига срьбєскоу(л), слоужи(л) 
на(м), право и в£рно (Сучава, 1487 Сові. О. 6). 
ФОРМИ: наз. одн. Срьбєскоул, срьбескоу(л) (1456 ЗСФ; 

1462 Ви І, 64; 1487 Сові. 0.6). 
СРЬБИ, СРЬБЇИ мн. (9) (назва села у Молдавському 

князівстві): тЬмь мьі... дали єсмьі ему... єдно село на имА 
срьби (Сучава, 1423 Сові. І, 156); ТАм мьі... дали и гіо- 
тврьдили єсмьі ємоу... половина село на Рєбричи на имА 
половина от Срьби (Сучава, 1495 БО II, 80). 
ФОРМИ: наз. срьбїи 4 (1436 Сові. І, 488; 1493 СУи 6); 

срьби 3 (1423 Сові. 1, 156; 1448 Сові. II, 342; 1472 0/Я«А» 
528); зам. род. половина от Срьби 1 (1495 БО II, 80); знак. 
срьби (1437 Сові. І, 536). 
СРЬБИНЬ ч. (3) (особова назва): ми боАровє... на имА 

па(н) н-Ьгои... и пань срьбинь постєлни(к)... Авно чини(м)... 
гдьі(ж)... пєтрь воєво(д)... паноу казимировь... королеви 
полском(у)... по впнною слоужбою вВчнє записа(л) сА и 
обовАзаль про тожь ми... зь єго волию повинни єсмьі 
сА згодити, а вЬрною слоужбою послоушни бьіти (Хотин, 
1448 Сові. II, 737); пи(с) гєо(р)гїє срьби(н) и пєвєць мо(л)- 
давскїи (Сучава, 1456 ГПХМ). 
ФОРМИ: наз. одн. срьбинь, срьби(н) (1448 Сові. її, 737; 

1454 Сові. II, 513; 1456 ГПХМ). 
СРЬБЇИ див. СРЬБИ. 
*СРЬБОУЛЬ ч. (9) (особова назва): а за (т)аА вьшіє- 

писаннаа села гЬгалсА па(н) шєндрика... ис пано(м) нє- 
грило(м)... и сь пано(м) срьбоуло(м), оу сочавЬ (Сучава, 
1447 Сові. II, 273); А хотар той сєлищи... по вьішє оустїє 
Сьрати... та по берегь Проута гори до селище Бод£ Срь- 
боула... от толЬ дорогою до хотарь Лимбьдоулчє (Сучава, 
1489 ВИ І, 374). 
ФОРМИ: наз. одн. срьбу(л) (1448 Сові. II, 362); род. одн. 

срьбоула, Срьбоула, срьбула 6 (1448 ПІР № 10 а; Сові. 
II, 317, 324, 343, 355; 1489 БО І, 374); сьірбула 1 (1449 
Сові. II, 744); ор. одн. срьбоуло(м) (1447 Со5^. її, 273). 

*СРЬДЦЄ див. *СЄРДЦЄ. 
*СРЬЦЄ див. *СЄРДЦЄ. 
*СР'ЬБРО див. *СРЄБРО. 
*СР'6ДА ж. (5) (цсл. срЬда) середа: А різап ІізІЬ ^ На- 

Іісгу Згесіи па капопіу з^іеІоЬо Шіу бпіе (Галич, 1413 
48); да(н) у лвовє у срєду свАтоЬ нєдєлЬ (Львів, 1414 

Р 85); се азь... паиь Игнатїє... кь свАтомоу мЬстоу... ижє 
єст на Молдавици, дали єсмьі трой двєри от дамаскьі чрьвє- 
нои сь златом... яко да творАт ми памАть, на вЬкьі вЬч- 
ньіА, єдинь день вь годь... в срЬд(Ь) вечерь парастась 
(Молдавиця, 1462 БО І, 70). 
ФОРМИ: знах. одн. срєду, Згесіи 2 (1413 01, 48; 1414 Р 

85); срьдоу, срь(д) 2 (1436 Со5^. II, 698; 1448 Сові. II, 365); 
міси,, одн. зам. знах. творАт ми памАть... в срьд(ь) вечерь 
(1462 БО І, 70). 
Див. ще *СЄРЄДА. 
*СРГ6ДНИКЬ ч. (2) (цсл. срЬдьникь) посередник: а 

та(м) коли боудєтє прєдь ясиоє досвєтьчЬньє позиаитє 
єстли мистрь подлоугь свои(х) листовь вась за срЬдники 
єднаньє покоя боудєть хогЬчи мЬти (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. мн. срьдники (1447—1492 ЛКБВ). 
♦СРИДНЇИ прикм. (1) (цсл. срЬдьнии) (який розташо¬ 

ваний посередині чогось) середній: А хотарь той поустьіни 
почєншє от Вели кой Долиньї прости чєрєс поле на трьнїє 
на срЬднїи стльпь (Сучава, 1438 ОБ Ас 27). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. срьднїи (1438 О В Ас 27). 
Див. ще *СЄРЄДНЬЇИ. 
СР'ЬДЬ прийм. (1) (цсл. срЬди) (з род.) (виражає про¬ 

сторові відношення, вказує на розташування предмета 
посеред чого) серед: {а хо)тарь ємоу почавши о(т) лЬвЬтЬ 
на брЬгь пото<ка м)огила копана... та прости срЬдь по- 
лЬ на копаною могилоу (Сучава, 1414 С05/. І, 111). 
Дав. шр ПОСЄРЄД, ПОСР'ЙД, ПОСР^ДА. 

СРІЇМСКЬІИ, СРІїМСКИИ прикм. (3) (пор. 8гегп у 
Польщі): ми па(н) ива(н) па(н) срЬмскьіи староста рускьш 

свЬдчю... ижє пришєдь прєд на(с)... хмЬль крщєнє имА 
прибєкь добьіва(л) на воитку сулимовскємь половини 
сулимова (Львів, 1412 Р 81); Мьі ива(н) па(н) срЬмскии а 
староста рускии вьізнавамьі... ижє кролєвскимь приказа- 
ниємь сЬдЬли єсм(ьі) на судЬ с тьіми паньї (Львів, 1421 Р 
93). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. срЬмскьіи, ср*(м)скьіи 2 (1412 Р 

81; 1414 Р 85); сп-ьмскии 1 (1421 Р 93). 
^СР'ЙТСКИИ прикм. (1): а на то є(ст) вЬра... жоу(па¬ 

на) влада срЬтского, вЬра па(н) крьсгЬ (Сучава, 1414 
Сові. І, 111 — 112). 
ФОРМИ: род. одн. ч. срЬтского (1414 Сові. І, 111 — 

112). 
Див. ще ^СЄРЄТСКЬІИ1, ^ИРАТЬСКЬІИ1. 
Пор. *СЄРАТ, 
! ССБРАБ (СОБРАЛ) (1): то па(к) я 0едо(с)и игуме(н)... 

остато(к) то(г) сребра ссбра(б) (!) тое сребро зваживь... 
важило по (1) тре(т)и гривни (б. м. н., XV ст. БОРСР 
179). 
Див. *СОБРАТИ. 

ЗЗУГАТУ 5ІА дієсл. недок. (1) (з ким) підтримувати 
зв’язки, контактуватися: Іпо и харізасЬ и-азгусЬ і \у па- 
згусЬ, згіог дуазхоі шііозіі а Ьег пазгеЬо \уесіапііа пеззуІаіу 
зіа зо кпіагіеш 5г\уіі:гукЬау1от, апі розІош к пети зіаі 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140). 
ФОРМИ: інф. $8уіаіу зіа (1433 ЗНТШ ГХХУІ, 140). 
СТАВ1 див. СТАВЬ1. 
СТАВ2 ч. (1) (назва села у Волинській землі) Ставки: 

Се я Банко СкєрдЬєвич... вьізнаваю, иж я продал єсми... 
отчизну... на имА: Квасилов... а Став (Володимир, 1470 
А8 І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. одн. Став (1470 АЗ І, 65). 
*СТАВИСЧЕ див. *СТАВИЩЕ. 

СТАВИТИ, СТАВИТЬ дієсл. недок. (11) І. (що) (поміща¬ 
ти) ставити (2): и кто коли имє(т) оу той пасици ставити 
свои бчольї, а дєсЬтиноу бьі калоугєри о(т) молдавицє бра¬ 
ли (Сучава, 1453 Сові. II, 454); А пань олєхно юрьєвичь 
Жюсичь продаль єсмь... село... изо вьсЬмь ись тЬмь штожь 
к томоу тАгло изь вЬка... и з сЬножатми и стави а ставь 
нижнии к волбьіровскомоу бєрєгоу ставлень (Острог, 
1458 ОЖДМ). 

2, (що) будувати, ставити (4): а городовь оу рускои зем¬ 
ля новихь не ставити (б. м. н., 1352 Р 6); и ми... потвер¬ 
дили єсми имь... селище брьтаново и гдє бьі(л) братаиовь 
млинь, да ставить соби мли(н) (Васлуй, 1439 Сові. II, 51— 
52); ижє отєц мой... ставил ц(є)рков матку б(о)жєю на 
клаштор томоу законоу св(А)т<о)го Доминика, а также 
записал бьіль... кн(А)зю Яну мнихоу Чєхоу, и азь теж 
записиваю тую ц(є)рков на клашторь по оща своєго за¬ 
ли саню (б. м. н., 1443—1452 А8 І, 39); ещє єсми дали двЬ 
потоці... да ставать мли(н) (Сучава, 1453 Соз£. II, 
445); 

(скирту) ставити (1): и то, господару, помню: давьта- 
ли... по трьі гроши житщиньї... а сЬна четьірьі стьіртьі ста- 
вять (б. м. н,, п. 1444 АкЮЗР І, 17). 

3. (кого) призначати, ставити (1): Те (ж) гдЬ колі* соуть 
дворьі наши далека (!), тогдьі зємлАнА наши могоуть за¬ 
клади бЬроучи запира(т) оубороу старостинл а то слоужєб- 
никомь которо(г) слоужєбн'іка нихто не стави(т) ко(л)ко(1) 
староста и є(г) соуди(т) (XV ст. ВС 34); 
О кон А ставити (1), (к о н А) ставить 

(1) див. КОНЬ; шапькоу ставити (1) див. *ШАП- 
КА. 
ФОРМИ: інф. ставити 1 (1352 Р 6); ставить 1 (1493 

АЛРГ 56); теп. З ос. одн. стави(т) (XV ст. ВС 34); 3 ос. 
мн. ставять (п. 1444 АкЮЗР І, 17); перф. З ос. одн. ч. 
ставил, ставиль (1443—1452 А.З І, 39; 1493 АЛРГ 56); 
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З ос. одн. ж. ставила (1478 АЗ III, 17); майб. З ос. одн. 
имє(т)... ставити (1453 Сові. II, 454); нак. сп. З ос. одн. да 
ставить (1439 Сові. II, 52); 3 ос. мн. да ставать (1453 
Сові. II, 445); дієприкм. пас. мин. знах. одн. ч. ставлень 
(1458 ОЖДМ). 
Див. ще ПОСТАВИТИ 1, 2, 7, ПОСТАВИТИ СА 2, ПО¬ 

СТАВЛЯТИ. 
СТАВИШИН ч. (1) (особова назва): а притом били св&дци, 

пан пєтрь нєора... пан вєрбота ставишин (Судомир, 1361 
АСІ 6). 
ФОРМИ: наз. одн. ставишин (1361 АОІ 6). 
*СТАВИЩЕ с. (27) місце, де був став: записали есми... 

село... подь задний острови наши Росохи ви стависче 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); сє А пани мни 
щькотьскии... познаваю... ижь... филь мАковичь и 
своєю братьєю... познали то ижь... о(т)ступили то£ дЬд- 
ниньї пану коли тако Ако сами дьржали... и с озєрьі и 

ставьі и ставищи (Галич, 1409 Р 74); мьі великим кнзь 
швитрикгаили... даєми вИдати... ижє мьі... дали єсмо... па¬ 
ну андрИю... село михлинь... з дубровами... и ставищи (Київ, 
1433 Р 118—119); мьі... тоє село... из лИсьі... иси ставищи... 
дали єсмо ивашкоу роусиновичоу (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: знах. одн. Ставище 1 (1445 Р 150); стависче 

1 (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); ор. мн. ставищи 23 (1409 Р 74; 
1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1437 АЗ І, 34; 1444 АЗ І, 40; 1446 
АкЮЗР І, 18; 1451 Р 15Є; 1461 АЗ І, 54; 1488 А5 І, 242; 
1492 АЛМ ЗО; 1499 ГОКІР і т. ін.); ставищьі 1 (1451 
АрхЮЗР 8/ІУ, 17); ставищами 1 (1498 ГВКОО). 

*СТАВКОВТ> ч. (1) (назва села у Віденському воєводстві): 
Писаи оу Ставкове (Ставків, 1491 АЗ І, 97). 
ФОРМИ: міси. одн. оу Ставкове (1491 АЗ І, 97). 
*СТАВЛЄНИЄ с. (1) встановлення: О ставлєниє (!) 

прави коли вси права маю(т) бьі(ти) (XV ст. ВС 10). 
ФОРМИ: місц. одн. о ! ставлєниє (XV ст. ВС 10). 
*СТАВЛЯТИ дієсл. недок. (1) О в и н у ставляти 

див. ВИНА 1. 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. ставляєть (1499 БО II, 447). 
*СТАВНИЦЯ ж. (4) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): т£мь мьі... дали єсми имь... село, на ставни- 
ц£, на имА драгушанє (Сучава, 1443 Сові. її, 149); и та пож¬ 
дали и потврьдили єсми... млин єго на Ставниц'Ь (Васлуй, 
1465 Вй І, 88). 
ФОРМИ: місц. одн. на Стави иц*, ставииц* (1443 Сові. її, 

149; 1456 Сові. II, 569; 1465 ВО І, 88). 
*СТАВОВТ> прикм. (1) (який стосується ставу) ставо¬ 

вий: А хотарь томоу вишєпнсанномоу сєлоу да єст почєн- 
ши от коиєц яза ставова и чєрєс поле на столпь (Сучава, 
1491 Вй І, 456). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ставова (1491 БО І, 456). 
*СТАВОК ч. (3) ставок (1): а сеножати от Божовское 

границьі... до БЬцьского ставу, от л'Ьса, што сеножат от 
моего ставька до Бьсцького ставька (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 18); 
Енецький ставокь (І) див. *БЯЕЦ'ЬКИЙ; 

Чортов Ставок (і) див. *ЧОРТОБ. 
ФОРМИ: род. одн. ставька (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); 

внах. одн. Ставок (1488 А5 І, 242). 
Див. ще СТАВЬ1. 
*СТАВО КЬ1 див. * СТАВОК. 
СТАВОКЬ2 ч. (3) (назва присілка у Волинській землі) 

Ставок: Такжє... придали єсмо кн(А)зю фєдору село 
Бродов... ис приеєлки: ОзєрАньї, Городница, два Ставки 
(Луцьк, 1396 АЗ І, 20); Я кнАзь Фєдор Василєвич Зба- 
разекии сознаваю... штож.... записал сА єсми дАдинои 
сво(є)и... им£нА свои: Студєнкоу а Ставокь (Черлехів, 
1485—1500 АЗ І, 120). 
ФОРМИ: наз. одн. Ставокь (1471 АрхЮЗР 8/111, 627); 

знах. одн. Ставокь (1485—1500 АЗ І, 120); знах. мн. Став¬ 
ки (1396 АЗ 1,20). 

СТАВРОПИГЇЯ ж. (3) (гр. стаиротпґдіа) (монастир, 
незалежний від місцевої єпархіальної влади і підпорядко¬ 
ваний безпосередньо патріархові або синоду) ставропігія: 
Тьіе вси села... маеть держати... Климентнй, владьїка 
Лункий... церкви освесчати... никакоже паче благосло- 
веня его церкви созиждати... или дидаскалию основати, 
мети ставропию (!) (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); ї то(т) 
мн(с)тьі(р) пєчє(р)скїй бьіль з вєко(в) с прєдЬлами сво- 

и(ми)... самь в сєб£ Ставропигїя о(т) вєлики(х) кнзєй 
роуски(х) (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Ставропигїя (1481 ГПМ)-, знах. одн. 

Ста(в)ропигїю 1 (1481 ГПМ); ! ставропию 1 (1322 АрхЮЗР 
1/У І, 3). 

*СТАВЧАНЕ див. СТАУЧАНЄ. 
СТАВЬ1, СТАВЬ, СТАВ ч. (133) 1. став (100): ана про¬ 

дала (пєтрашкови радьцЬовьскому)... поль става (Пере¬ 
мишль, 1359 Р 10); коупиль пань ганько сварць... село... 
и ставьі (Львів, 1368 Р 15); а тако ему дає(м) и дали єсмо... 

сь стави (Снятин, 1424 Р 100); мьі вєликьій кнзь швитри- 
гайло... чинимь знаменито... ижє... даємь и записуємь 
пану чуси им'Ьнья... с нивами... и с пташими стави (Луцьк, 
1434 Р 128); и мьгіємоу дали и записали... села... сь озєрьі... 
из ставьі (Київ, 1437 АЗ І, 34); а тне земли продаль есми со 
всЬми ужитки... и сь ставьі (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); 
а хотар... до оусти лопатнои гдє оупадаєть з бєзинь оу 
ставоу (б. м. н., 1500 ЗО 7); 
ставь Крьноуловь (2) (назва ставу у Мол¬ 

давському князівстві): А хотар той половини (в ориг. по¬ 
ловино.— Прим, вид.) село... почєнши от нижнїи конєць 
става Крьноулова... та чєрєс дАл... на нижнїи конєць 
става Крьноулова (Сучава, 1494 БО II, 34—35); ставь 
радивоуиьковь (1) (назва ставу у Перемишль¬ 
ській землі): а оу ставу радивоуньковЬ ловити еЬтью- 
єму добровоулно (Перемишль, 1366 Р 12). 
Божовский ставь (1) див. *БОЖОВСКИИ; 

Енецький ставь (1), БЬцьский ставь 
(1) див. *БЯЄЦЬКИЙ; вєлицкии ставь (1) див. 
*ВЄЛИЦКИИ; Гуговьскии ставь (1) див* 
*ГУГОВЬСКИИ; Ивачевский ставь (2) див.. 
ИВАЧЕВСКИЙ; калугєричинь ставь (1), 
ставь калугєричинь (1) див. КАЛУГЄРЙ- 
ЧИНЬ; М и л є в ь ставь (2) див. *МИЛЄВЬ; пан- 
ковь ставь (1) див. *ПАНКОВЬ; поповь 
ставь (1) див. ПОПОВЬ1; ю р ї є в ь ставь (1) 
див. ЮРЬЄВЬ. 

2. загата в річці, яз (9): да нє дадоуть тотьі люди ис тА(х) 
сєла(х) (!) ни да(н), ни посадоу... атако(ж)... да нє робА(т) 
ни на млинньї (яіс.— Прим, вид.) и ставо(х) (Давидове Се¬ 
ло, 1446 Сові. II, 251); а хотар вишєписани... и долоу ло¬ 
патна до оусти лопатнои гдє оупадаєть з бєзинь оу ставоу 
почєнши... та врЬхомь дЬла (б. м. н., 1500 ЗО 7); 
ставь сипати (2) насипати, будувати греблю: 

а четнри члвки новьі(х) єщо воли нє вьісєдєли а новиньь 
бн(л) имь кнА(з) Сємє(н) оувє(л) еєно косити и ставь сипа¬ 
ти (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); ставь енпнвати 
(5) неодноразово насипати, будувати греблю: Сєло водо- 
тнинь а в томь еєлє дєвєть слоу(г) ко(н)ми слоужать 
на во(и)ноу хоживали еєно кошивали ста(в) енпавали 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. став, ставь, ста(в) 8 (1458 ОЖДМ; 

1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1475 АЗ І, 71; XV ст. ИК\ 1479* 
ВО І, 221); зам. род. до ставь, ставь 3 (1456 Сові. II, 582; 
1479 ВО І, 22; 1488 ДГСПМ); зам. ор. м'Ьсть за(сь)... став 
5 (1468 ВО І, 126; 1479 ВО І, 221); род. одн. ставоу, ставу 
18 (1448 Сові. II, 324; 1451 ДГШХ; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 
1463 АЗ І, 55; 1471 ЛКЗ 90 зв.; 1488 АЗ І, 242; 1491 ВО І, 
468; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193; 1500 ЗО 7 і т. ін.); става 

І ! 1 (1359 Р 10; 1445 Р 150; 1456 Сові. II, 582; 1488 ДГСПМ; 
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Сові. 3. 127; 1491 ВВ І, 456; 1494 ВВ II, 34; 1499 ВВ її, 
154); ста(в) 4 (1448 Сові. II, 324; 1456 Сові. II, 582; 1458 
ПГСММЦ; 1479—1480 Сові. 3. 105); дав. одн. ставоу 
(1475 ВВ І, 206); знах. одн. ставь, став, ста(в) 16 (1432 
ДГВІН; 1453 Сові. II, 445; 1458 ОЖДМ\ 1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 18; 1463 АЗ І, 55; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.; 1481 АЗ І, 
77; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193; 1488 ДГСПМ; Сові. 3. 
127 і т. іїі.); зам. ор. и ст» мість за став 2 (1468 ВВ І, 125); 
ор. одн. ставо(м), ставомь, ставом (1390 Р 176; 1443—1446 
Р Н7; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1456 Сові. II, 582; 
1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 1462 Сові. В. 10; 1473 АрхЮЗР 
8/ІУ, 102; 1481 АЗ І, 77; 1488 ВВ І, 356); місц. одн. оу (на) 
ставоу, ставу (1366 Р 12; XV ст. ИК\ 1475 АЗ І, 71); наз. 
мн. стави 1 (1482 АЗ І, 81); ставове 1 (1462 Сові. В. 11); 
род. мн. ставовь (XVст. ИК)\ знах. мн. стави (1368 Р 15; 
1452 Сові. II, 422; 1458 ПГСММЦ\ 1463 АЗ І, 55); ор. мн. 
стави, 5Іа\уу 43 (1386 АрхЮЗР 8/1, 2; 1394 Р 54; 1400 Р 
61; 1415 Р 87; 1421 Сові. І, 142; 1434 Р 128; 1445 АкЮЗР 
І, 17; 1466 АЗ І, 62; 1499 ГОКІР і т. ін.); &«іа™і 1 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4); ставми 2 (1407 Р 72; 1488 ВВ ї, 354); 
ставами 2 (1408 АкЮЗР І, 6; 1498 ГВКОО); місц. мн. 
на ставо(х), ставо(х) (1446 Сові. II, 251; 1454 Сові, її, 
517). 
Дав. ще * МАРКОВІ» СТАВЬ, НОВЬІИ СТАВЬ, *СТА- 

вок. 
* СТАВЬ 2 ч. (0) (назва села у Молдавському князівстві): 

и єщє єсмьі придали имь к томоу монастирєви три села 
по(д) високою доубровою на имА гдє бнл ватамань минко, 
дроутоє село оу и(х) става, трєтіє село гдє бнль кнАзь 
стань (Сучава, 1428 Сові. І, 233); и єщє єсми єму дали... 
ста(в) на сухои жєжиорі (Сучава, 1445 Сові. II, 212). 
ФОРМИ: наз. одн. ста(в) (1437 Сові. І, 541); род. одн. 

ставоу 2 (1429 Сові. І, 269); става 1 (1428 Сові. І, 233); 
ста(в) 1 (1437 Сові. І, 541); ор. одн. ста(в) (1445 Сові. II, 
212). 
СТАВЬ див. СТАВЬ1. 

*СТАДЛО с. (1) (стп. зіасІІо) (суспільне становище) 
стан: мьі илїа воєвода... знаменито чини(м)... како... вла- 
диславовн, кролєвьі... оучєра, тоу, оу лєвовьі, посполоу 
сь... боАрє и панстви... каждого стадла а любо рідоу 
намь по(д)данньіми лго(д)ми... голдь... оу чинили є(с)ми 
(Львів, 1436 Сові. II, 697—698). 
ФОРМИ: род. одн. стадла (1436 Сові. II, 698). 
* СТАДО с. (16) 1. стадо, череда (15): А што єсмьі казаль 

сіна насічи досить и на твои приєздь и на стадо твоє то 
на буцєви насічено єго досить (б. м. н., 1386—1418 Р 35); 
дали єму село оу тєрєбовльскии волости новосельці а 
шисть кобнль и стада (Вишня, 1393 Р 52); и дворанииь 
вашей милости... говориль и тьімь земяномь, аби... в то 
пьілехь звериньньїхь по волнину стад... не поили (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР 8/IV. 20—21); ми єздживали тоут 
в лови, коли дворєц Бєрєзкий над рєкою Зєлвою на стадо 
своє пань Копач сєлит почал (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); 
Идй(к) жалова(л)сА на постоуха (1) и(ж) да(л) ємоу овцю 
во ста (до) єго паствитї а опАть овци з ас А нє мель о(т) па- 
стоуха (XV ст. ВС 27); Тіжь оуставлАємь хто имаєть 
ста(д) конная алюбо жєрєбАчья имаєть по(д) стороже (1) 
паствить о(т) юрьєва днА до мїхаилова днА (XV ст. ВС 
37 зв.); а коли стадо Глушьіцкое гонять у волость в Ду- 
бровеньскомь пути, и они в тьіхь селехь ночь ночоють (!) 
(Вільна, 1499 РИБ 776). 

2. (група віруючих по відношенню до священика) паства 

(1): не оубоися малая моє стада блгоизволи бо оц мои не- 
бесньїі (б. м. н., поч. XV ст. ОБРИ 141). 
ФОРМИ: род. одн. стада (1393 Р 52; п. 1450 ПИ № 9; 

XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29, 193; 1495 АЛМ 85); знах. одн. 
стадо, ста(до) (1386—1418 Р 35; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 
1478 АЗ III, 17; 1495 АЛМ 85; XV ст. ВС 27; 1499 РИБ 
776); род. мн. стад (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21); знаХш 

мн. ста(д) (XV ст. ВС 37 зв.); кл. ф. мн. стада (поч. XV ст. 
ОБРИ 141). 

*СТАДЬНЬІИ прикм. (1) кобила стадьная 
див. *КОБЬІЛА1. 
ФОРМИ: род. мн. стадьнихь (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193). 
*СТАИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): ми вели¬ 

кий кн(А)зь Швитрикгайль... чиним знаменито... иж... 
даєм и дали єсмо... Олфєроу... сєлищє Стан оу луцкомь 
повите (Луцьк, 1446 АЗ І, 42). 
ФОРМИ: знах. Стан (1446 АЗ І, 42). 
*СТАЛОСТЬ ж. (1) (дотримування зобов'язань, повин- 

ностей) сталість, постійність: а АкосА они записали прє- 
рє(ч)нн(м) кролє(м) коу оуставичнои и вічнои сталости 
и коу инн(м) пєвнн(м) слюбо(м), ми... виновати єсмо вірне 
ихь воліиоучинковьнаслідовати (Хотин, 1448Со$/.II, 733). 
ФОРМИ: дав. одн. сталости (1448 Сові. її, 733). 
*СТАЛЬІИ прикм. (1) сталий, постійний: А на болшоую 

кріпост и потврьждєнїє еталон віри, нашоу пєчат бол¬ 
шоую... веліли єсми привісити к еємоу листоу нашємоу 
(Гирлов, 1499 ВВ II, 425). 
ФОРМИ: род. одн. ж. еталон (1499 ВВ II, 425). 
*СТАЛ1НИКЬ ч. (2) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): ті(м) мн... дали єсми ємоу... єдно село гдє 
є(ст) домь єго на стамникоу (Сучава, 1432 Сові. І, 338). 
ФОРМИ: род. одн. стамни(к) (1432 Сові. І, 337); місц. 

одн. на стамникоу (1432 Сові. І, 338). 
СТАН див. СТАНЬ. 
СТАНА ж. (44) (особова назва, пор. Стань, болг. Стана): 

Азь рабь бжїи... имєнємь етєфань, по прозвищоу, винць 

коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за сво-Ж. дшЛ... и сєстрь мои(х) 
моушж и станж (б. м. н., 1401 3де); И оуставши наши 
слоуги Сима и брат єго Оника та заплатили оуси тоти вьі- 
шєписаннїи пинізи... Сими Бєні и сестри єго Моуши... 
и плємєници их Стани (Ясси, 1500 ВВ II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. Стана, стана (1461 ВВ І, 45; 1472 

ЗО І, 172; 1488 ВВ І, 325; 1490 ВВ І, 394; 1492 ВВ І, 509; 
1495 ВВ І, 64; 1497 ВВ II, 96; Со5*. 5. 223; 1499 ВВ II, 
135; 1500 ВВ II, 175 і т. ін.); род. одн. Стани (1462 ВВ І, 
55); дав. одн. Стани 19 (1442 Сові. II, 101; 1484 ВВ І, 278; 
1491 ВВ І, 447; 1493 Сові. В. 45; 1495 ВВ її, 74, 87; 1497 
ВВ її, 96, 115; 1499 ВВ II, 135; 1500 ВВ II, 175 і т. ін.); 
Стані, 2 (1424—1425 ВВАс 19; 1461 ВВ І, 45); Стани 1 
(1462 ви І, 55); знах. одн. станж (1401 ЗдЄ); ор. одн. 
Станок» (1469 ВВ І, 138). 
Див. ще СТАНКА. 
СТАНАИНЬ прикм. (1): а оу то(м) сели дєсАть хьіжь 

татарскьі(х), на имА мамаи сь своими дітми... и сьінь 
станаинь пєтра(ш) (Сучава, 1435—1436 Сові. І, 494). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. станаинь (1435—1436 Сові. І, 494). 
*СТАНИГА ж. (1) (назва села у Молдавському князів- 

стві): (а) хотарь томоу селу почєнши о(т) могьіли... та 
дорогою до потока що идєть на радєша(н) подли стани ги 
(Сучава, 1424 Сові. І, 162). 
ФОРМИ: род. одн. станигн (1424 Сові. І, 162). 
*СТАНИЖИНЬ прикм. (3): а такожь пань косте ло- 

гоОєть даль своє привилїє... оу роукн сномь станижиньїмь, 
ванчи и или (Сучава, 1442 Сові. II, 88). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. станижини (1442 Сові. II, 87, 88); 

дав. мн. станижинимь (1442 Сові. II, 88). 
Див. ще *СТЬНИГОВЬ. 
Пор. СТЬНИГА. 
*СТАНИМИРЬ ч. (6) (особова назва): А на то єст... віра 

нашьіх боярь: в. п. Козми Шандровича... в. п. Станими- 
ра (Бистриця, 1457 ВВ І, 4); А на то єст віра... боярь 
наших: в. п. Влаикоула... в. п. Станимира (Сучава, 1460 
ВВ II, 270). 
ФОРМИ: род. одн. Станимира, станимира (1457 ВВ 1, 4; 

ВВ II, 258; 1458 ВВ І, 6; ВВ II, 262; ВІР«А» 512; 1460 
ВВ II, 270). 
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СТАНИН прикм. (12): мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидоша прід нами... синове Станини., и 
раздєлили своА праваА отнина (Сучава, 1490 ВВ І, 403); 
(И оус-)тавши наши слоугн Братоул и брат єго Косте та 
заплатили... й злат татарскьіх оу роуки Іоноу... и братом 
єго Іоноу и Драготь, сином Станин(им) (б. м. н., 1497 
ВВ II, 123—124). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Станин (1495 ВВ II, 53, 248); дав. 

одн. ч. Станин(оу) (1495 ВВ II, 53); паз. мн. ч. Станини 
(1490 ВВ І, 403; 1494 ВВ II, 34, 35, 36; 1495 ВВ II, 39, 53; 
1497 ВВ II, 123); дав. мн. Стании(им) 1 (1497 ВВ II, 124); 
І станини 1 (1495 ВВ II, 53). 
Пор. СТАНА. 
СТАНИСЛАВ див. СТАНИСЛАВЬ. 
*СТАНИСЛАВОВЬ прикм. (2): а на то віра моА и... 

віра станиславова (Роман, 1392 Сові. І, 8); А ргу іот ЬуІу... 
зІигеЬпусі пашізпука Ьеге5І:еу5каЬо рапа ЗіапузІа’идш 
тусЬауіолуусга Ребка (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. станиславова (1392 Со5^. І, 8); 

наз. мн. ч. 8іапу&І(1500 ДПЖН). 
Пор. СТАНИСЛАВЬ. 
СТАНИСЛАВЬ, СТАНИСЛАВЬ, СТАНИСЛАВ ч. (44) 

(особова назва): а на то... віра пана станислава єловьского 

(Сучава, 1393 Созі. І, 14); Ми воицєхь з бжиєи мл(с)ти 
ярцибискупь гніздєнскии збьїкгнівь краковскии стани- 
славь познанскии... слюбуємьі... воєводами землі мол- 
давскви (Ланчиця, 1433 Р 122—123); А при томи бьіли 
добрьле люди: панн Взячь... плебань Володимерский 
князь Станиславь (Володимир, 1471 ЛрхЮЗР 8/111, 627— 

628); И мьі пну Станиславу старосте жомои(т)скому прьі- 
вилє(и) дя(д)ка своєго... казали перє(д) нами положити 
(Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Станиславь, станиславь, Стаииславь, 

станиславь, Стани слав, станисла(в), Стан(иславь), Ст{а- 
ниславь) 14 (1395 Сові. II, 609, 612; 1404 Созі. II, 625; 
1407 Сові. II, 628; 1414 £>/Д«А» 441; 1421 Сові. І, 142; 1433 
Р 122; 1466 АЗ І, 63; 1467 ВВ II, 297; 1471 ЛрхЮЗР 8/ІІІ, 
628; 1494 АЛМ 54; РИБ 561; 1499 Г0Д7Р); ск. н. ст(и), 
с(т), ста(и) 6 (1495 ВК\ ВМЗД\ 1496 ВМКФС; 1499 ВФ\ 
ГОд/Р); род, одн. станислава, Станіслава, стаи(и)слава 
(1393 Созі. І, 14; 1400 ВІП«А» 433; 1403 ДГАА\ 1408 
Сові. І, 61; 1409 ВЩьА» 437; 1411 МіН. АІЬ.\ 1412 
440; 1451 АкЮЗР II, і06 і т. ін.); дав. одн. Станиславу 
(1433—1443 АРМ\ 1496 АЛРГ 72; 1498 АЛРГ 82; XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 28; 1499 ВФ)\ знах. одн. Станислава, ста- 
иислава (1468 ВВ II, 305; 1495 ВМЗД)\'ор. одн. стаиисла- 
вом (1462 ВВ II, 292). 
СТАНКА ж. (10) (особова назва): да ест Станци от нас 

оурик (Сучава, 1480 ВВ 1, 244); А пак(ь) привилїє що има- 
ла Мароуш(ь)ка и сестра єи Стан(ь)ка... от діда на(шєг(о) 
от) Алєксан(ь)дра Воєводї... на тоє село, а они єщє ю дали 
оу роукьі слоугам(ь) нашимь Мьндри и братоу єго Дрьгою 
(Гирлов, 1499 ПА 257). 
ФОРМИ: наз. одн. Станка 3 (1480 ВВ І, 244; 1493 ВВ II, 

18, 19); Стан(ь)ка 2 (1499 РА 257); дав. одн. Станци 3 (1480 
ВВ І, 244); ста(н)ки 1 (1491 Сові. В. 37); Стан(ь)кьі 1 (1499 
ПА 257). 
Див. ще СТАНА. 
СТАНКО ч. (1) (особова назва, пор. слов. Станиславь, 

Станимирь або болг. Стан): а за проуто(м) на дєрєнико(х) 
да єсть мість (!) гдє станко селить (!) (Сучава, 1429 Сові. І, 
269). 
ФОРМИ: наз. одн. станко 1 (1429 Сові. І, 269). 
Див. ще СТАНКО У ЦТ>, СТАНЧОУЛОУ, СТАНЧОУЛЬ, 

СТАНЬ, СТАНА. 
СТАНКОВИЧЬ, СТАНКОВИЧ ч. (8) (особова назва): 

я ларио(н) мінА(л) єсми с пано(м) пєтро(м) яновичо(м)... 
свои(м) имє(н)є(м)... на єго имє(н)є... котороє жь о(н) 
коупи(л)... оу ва(н)ка ста(н)ковичА дА(д)ко(в)ского (Луцьк, 

1467 СП № 13); А при томь бьіли... пан Миколай Радиви- 
лович, воєвода троцкий... пан Григорєй Станкович Ости- 
ковича (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 
ФОРМИ: наз. одн. Станковичь 1 (1495 РИБ 602); Стан¬ 

кович 1 (1499 АЗ І, 118); ск. н. Стан, ст(и), с(т) 4 (1496 
АЛРГ 71; ВМКФС; 1499 ВФ)\ род. одн. ста(и)ковичм 1 
(1467 СЯ № 13); ста(н)ковича 1 (1490 Пам.). 

*СТАНКОВО с. (2) (назва села у Троцькому воєводстві): 
и коли есмьі прііхаль до Станкова и нашоль есмьі тую 
кліть не запечатану ничимь, а вь той кліти скарбу не било 
ничого (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: род. одн. Станкова (1498 АЛМ 163). 
*СТАНКОВСКИИ прикм. (1): сє азь... іо Стєфа(н) воє¬ 

вода... знаменито чини(м)... ожє... дали и потврьдили єсми 

стои нашєи єпискоупїи... н црко(в)... а црко(в) на лоукав- 

ци... в црко(в) жадовска... г црко(в) станковска (Сучава, 
1490 ВС 146—147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. станковска (1490 ОС 147). 
*СТАНКОВЬ прикм. (1): А Новое село Драгумирово, 

и брата єго Станково, и дітий ихь (Львів, 1378 ЗНТШ 
П, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. с, Станково (1378 ЗНТШ ІЛ, 5). 
Пор. СТАНКО. 
СТАНКО У ЦЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. слов, 

Станиславь, Станимирь або болг. Стан); єщє єсмьі дали 
имь... чєтири села на имА гдє бьіль ладко, дроугоє гдє 
єс(т) михоуль... треті"є гдє єс(т) станкоуць, чєтврьтоє гдє 
єс(т) станчоуль (Сучава, 1426 Сові. І, 182). 
ФОРМИ: наз. одн. станкоуць (1426 Сові. 1, 182). 
Див. це СТАНКО, СТАНЧОУЛОУ, СТАНЧОУЛЬ, 

СТАНЬ, СТАНА. 
*СТАНЛА ч. (1) (особова назва): а бьіл соудь оу СтанлА 

вдомоу (б. м. н., 1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: род. одн. Станл/д (1369 ПСЧК). 

СТАНОВ прикм. (5): и єщє єсми дали... пан (у) михаилу 
логобєт(у)... села... на имі гдє є(ст) чунка ста(н)... и мо¬ 
настир) чунка стано(в) (Сучава, 1445 Сові. II, 218—219); н 
дали єсми... три села що на Добровєць: єдно на имі 
Роуси, гдє бнль лвооь Станов Поповича (Гирлов. 1499 ВВ 
її/ 162—163). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Станов 2 (1499 ВВ II, 162, 163); 

знах. одн. ч. стано(в) 1 (1445 Со5^. II, 219); наз. одн. ж. 
Станова 1 (1497 ВВ II, 97); зам. дав. дочци Станова 1 (1497 
ВВ II, 98). 
Пор. СТАНЬ. 
СТАНОВИТИ дієсл. недок. (5) (кого, що) затримувати 

(кого, що), чинити перешкоди (кому, чому): про то (ж), 
о(т) сєго часа, що бьі єстє нє становили и(х), але да су(т) 
волньїи и слобо(д)ньі продавати и свои крамарїа (Сучава, 
1435 Сові. II, 695); а вьі и(х) товарь да нє сміє(т) становити 
али становите о(т) то(г) сто(л)ца гдє ва(м) щкодє (!) оучи- 
нили (Дорохой, 1437 ВІР N° 8). 
ФОРМИ: інф. становити (1435 Сові. II, 695; 1437 ВІД 

№ 8); баж.-ум. сп. 2 ос. мн. щобьі єстє... становили (1435 
Сові. II, 695); нак. сп. 2 ос. мн. становите (1437 ВІЯ № 8). 
Див. ще ^СТАНОВИТИ СА 2. 
^СТАНОВИТИ СА дієсл. недок. (2) ї. (займати місце) 

поміщатися, ставати (1): нєкоторн(и) из наши(х) пано(в) 
коли (ж) то на ва(л)цє є(ст) имь мєсцо дано боудє(т) а онї 

того мєсца нє смотрАть нє дєрьжа соромоу а иньдє (с) 
становА(т) (XV ст. ВС 10 зв.). 

2. пас. (кому) затримуватися, (про перешкоди) чинити¬ 
ся (кому в чому) (1): а тако(ж) да сА нє станови(т) николи на 
віки наши(м) трьговцє(м) (!) трьговлю (Васлуй, 1437 Сові. 
II, 709). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. (с) стаиовм(т) (XV ст. ВС 10 зв.); 

нак. сп. З ос. одн. да см... станови(т) (1437 С05/. II, 709). 
Див. ще СТАНОВИТИ. 
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СТАНОВО с. (1) (назва селища у Молдавському князів¬ 
стві): тА(м) мьі... дали єсми и(м)... сєлищ(є на им)в стано¬ 
во (Сучава, 1448 Сові. II, 316). 
ФОРМИ: наз. одн. станово (1448 Сові. II, 316). 
СТАНОУЛОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) суч. 

Стальнівці: и дали єсми имь... двВ сель на имЬ кошиловци 
и станоуловци (Сучава, 1432 Сові. І, 330). 
ФОРМИ: наз. станоуловци (1432 Соа^. І, 330). 
Див. ще СТЬНИЛЕЩЇИ. 
СТАНЧОУЛ див. СТАНЧОУЛЬ. 
СТАНЧОУЛОУ ч., невідм. (1) (особова назва, молд,, 

пор. слов. Станиславь, Станимирь або болг. Стан): А на то 
єст вєликаА марторїА... пан Маноило, пан Станчоулоу 
(Сучава, 1464 ВВ І, 84). 
Див. ще СТАНКО, СТАНКОУЦЬ, СТАНЧОУЛЬ, 

СТАНЬ, СТАНА. 
СТАНЧОУЛЬ, СТАНЧОУЛ, СТАНЧЮЛЬ, СТАНЧЮЛ 

ч. (252) (особова назва, молд., пор. слов. Станиславь, Ста¬ 
нимирь або болг. Стан): єщє єсмьі дали имь на нирновВ 
чєтири села, на имА гдє бьіль ланко... чєтврьтоє гдє єс(т) 
станчоуль (Сучава, 1426 Сові. ї, 182); мьі Стєфан воєво¬ 
да... знаменито чинимь... ожє тота истинна Васоутка... 
жєна Станчюла аоурарА, жаловали єсмьі єи особною на¬ 
цією милостїю, дали... єсмьі єи... єи правоу и (!) отниноу и 
дВдиноу (Сучава, 1498 ВВ II, 126). 
ФОРМИ: наз. одн. станчоуль, Станчоул, стаичоу(л), 

ста(и)чоу(л), станьчоу(л) 31 (1426 Сові. І, 182; 1429 Сові. 
I, 269; 1432 Сові. ї, 343; 1436 Сові. II, 701; 1446 Сові. її, 
247; 1452 Сові. II, 422; 1456 Сові. II, 791; 1460 Сові. 8. 34; 
1470 ВВ І, 141; 1487 ВВ 1, 516 і т. ін.); станчюль, ста(н)- 
чюль, Станчюл, стаичю(л), ста(н)чю(л) 21 (1436 ВІВ «А» 
469; 1449 Сові. II, 386; 1455 Сові. II, 769; 1459 ВВ І, 32; 
1463 ВВ І, 74; !466 ВВ І, 113; 1470 ВВ І, 153; 1479 ВВ 1, 
224; 1489 ВВ І, 373; 1491 ВВ І, 458 і т. ін.); ї мапсгуі 
1 (1465 ОБ 176); род. одн. стаичоула, ста(н)чула, Стан<чоу- 
ла), станчоу(ла) 120 (1428 Сові. І, 221; 1433 Со5^. І, 350; 
1438 ВІК«А» 472; 1441 Л/Я«А»477; 1445 Сові. 11,212; 1448 
Со5*. II, 324; 1453 Сові. II, 462; 1465 ВІВ«А» 518; 1471 
ВІЦ&А» 525; 1475 Сові. В. 4 і т. ін.); станчюла, Стаичюла, 
ста(н)чюла, стан(чюла) 59 (1434 Сові. II, 386; 1436 Сові. 
II, 476; 1442 Сові. II, 93; 1445 483; 1448 Сові. II, 
353; 1453 Сові. II, 494; 1462 ВВ І, 65; 1473 ВВ І, 184; 1479 
ВВ І, 228; 1498 ВВ II, 126 і т. ін.); Станчюл, стаичю(л) 
2 (1443 Сові. II, 156; 1470 ВВ І, 153); стаичу(л) 1 (1452 
Сові. II, 760); І станчоу 1 (1443 Сові. II, 129); дав. одн. 
Станчюлоу 8 (1448 Сові. П, 300, 306; 1484 ВВ II, 285, 286; 
1491 ВВ І, 458; СУ В 3); Станчоулоу, Стан(чоул)оу З 
(1482 ВВ І, 260; 1487 ВВ І, 517; 1489 ВВ І, 373); стаичоу- 
лови 3 (1428 Со5^. І, 221; 1439 Сові. II, 35); ор. одн. стан- 
чюломь 1 (1458 Сові. II, 814); Станчоулом 1 (1482 ВВ І, 
260). 
Див. ще СТАНКО, СТАНКО У ЦЬ, СТАНЧОУЛОУ, 

СТАНЬ, СТАНА. 
СТАНЬ, СТАНЬ, СТАН ч. (134) (особова назва, пор. 

слов. Станиславь, Станимирь або болг. Стан): (а на) то... 
вВра пана Стана постєлника и дЬтєи єго (Сучава, 1407 
Сові. І, 56—57); мьі илїа воєводь... знаємо чинимь... ожє 
тоть истинньш слоуга нашь... пань стань бабичь... слу- 
жиль намь правою и вВрною слоужбою (Хотин, 1435 
ОІД«А» 465); И оу том також прїидоша прАд нами... оуси 
оуноуковє Стана Брьлича... и продали свою правоую от¬ 
ниноу (Гирлов, 1499 ВВ II, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. Стань, стань, <с)тань, Стан, ста(н) 

(1407 Сові, II, 629; 1418 Сові. І, 127; 1428 Сові. І, 233; 
1433 Сові. II, 650; 1436 ВІК«А» 469; 1445 Сові. II, 226; 
1448 Сові. II, 362; 1473 ВВ І, 190; 1490 ДГСХМ; 1499 ВВ 
II, 153 і т. ін.); род. одн. Стана, стана 95 (1407 Со5^. І, 57; 
1415 Сові. І, 116; 1425 Сові. І, 169; 1433 Сові. І, 364; 1439 
Сові. II, 41; 1443 Сові. II, 160; 1465 ВВ І, 88: 1468 ВВ І, 130; 

1497 ВВ II, 116; 1499 ВВ II, 153 і т. ін.); ! ста 1 (1428 Сові, 
І, 224); дав. одн. Станоу (1473 ВВ І, 190; 1493 СУВ 6). 
Див. ще СТАНКО, СТАНКОУЦЬ, СТАНЧОУЛОУ, 

СТАНЧОУЛЬ, СТАНА. 
*СТАНЬЧОУЛЬ див. СТАНЧОУЛЬ. 
СТАНЬ див. СТАНЬ. 
*СТАНЬКА див. СТАНКА. 
СТАНА ч. (3) (особова назва, пор. слов. Станиславь, Ста¬ 

нимирь або болг. Стан): мьі Илїа воєвода... чинимь знаме¬ 
нито... ожє тоть_истинньі (сл)оуга нашь станА дали єсми 
ємоу єдно село (Сучава, XV ст. ДГВІС); а дроугаа част от 
тАх сєл да єст Аноушки, дочки Стани, самои (Васлуй, 
1495 ВВ її, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. станм (XV ст. ДГВІС); род. одн. 

Стани (1495 ВВ II, 59). 
Див. ще СТАНКО, СТАНКОУЦЬ, СТАНЧОУЛОУ, 

СТАНЧОУЛЬ, СТАНЬ. 
СТАРЕЙШИЙ, СТАРЕЙШЬІЙ прикм. в. ст. (5) 1. (за 

віком) старший (3): И уделил ему пань Борьсань, старей- 
шьш брать, своего стада пять кобмль стадьньїхь (Зви- 
нячє, XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193). 

2. (у знач, іменника) а) (за становищем у суспільстві, 
у феодальній ієрархії) старший (1): а оу томь пєрємирьи 
кто кому криво учинить надобВ сА оу поминати старВишє- 
му и оучинити тому исьправу (б. м. н., 1352 Р 6); б) (у 
мн.) попередники (1): ми алєксандро воєвода... слюбуємьі 
нашєю доброю волею... оуспомВноувшє наши прєдкьі и 
старВишїи, пєтра воєводьі и отцА нашєго, романа воєводьі, 
слоужити... и доброую радоу радити нашємоу миломоу 
господарю (Сучава, 1402 Сові. II, 621). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. старейшьій 2 (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІУ, 193); старейший 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); дав. 
одн. ч. старВишєму (1352 Р6);знах. мн. старВишїи (1402 
Сові. II, 621). 
Див. ще СТАРШИН. 
Пор. СТАРЬІИ. 
СТАРЕЦЬ, СТАРЕЦЬ ч. (50) 1. (тільки у множині) 

(старі поважні люди, що виступали як свідки на суді, 
перев у справах про визначення меж земельної власності) 
старці (20): тог(д)В єсмо вьшха(л)и ись зємлАньї и сь стар¬ 
ий смолвивьши сА и вона два прилюбила (Галич, 1404 Р 
68); а данило ис воитомь н вьівєли своВ люди и старий (Зу- 
дечів, 1411 Р 79); и мьі там єхали и стали єсмо на той Мо- 
щєницьі и п(а)на Фєдковьт слоуги поставили свои старим, 
а Волошин свои (Ступно, 1444 А8 І, 42); о б ч ї и стар- 
ц и (1), старий обчии (11) див. *ОБЧИИ. 

2. (тільки у множині) (у Литовсько-руській державі 
волосні урядові особи, які збирали данину грішми і нату¬ 
рою та накладали на людей інші податі й повинності) 
старці (1): Иапіізіпікочуе і зіагсотое їусЬ ^уоіозіеу V паз, 
гапіигзіа пергуіаі:е!і пазгиіи гетііи ізкахаїі... іе^то 
па пісЬ \уугіа!і (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 141). 

3. монах (17): а при томь бмли старий Печерского ма- 
настьіра (Київ, 1398 ДГПМ); а при томь бьіли свВдьци... 
старци лавровьсции и крилошанє самборьсции (Погоничі, 
1422 Р 98); мьі алєксандрь воєвода... дали єсмьі монасти- 
роу... што є(ст) на бистрици гдє е(ст) старець ку(р) василїє 

двВ пасВкьі (Бистриця, 1431 Сові. 1,325); Гноу и оцоу на¬ 

шємоу виларєтоу архимандритоу пєчєрскомоу єжє о хВ 
из братиєю старци пє(ч)рска(г) монастьірА (б. м. н., 1498 
ЧІАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. старець 4 (1427 ВІВ «А» 450; 1431 

Сові. І, 325; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1460 £>//?«А» 515); 
старець 1 (1446 Р 155); наз. мн. старци 5 (1398 ДГПМ; 
1413 Р 83; 1422 Р 98; 1430 Р 116; 1498 ЧІАФ); старци 2 
(1444 А8 І, 42; 1481 ГПМ); старцв 1 (1421 Р 96); старцєвє 
1 (1411 Р 79); зіагсо^е 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); род. 
мн. старцєвь 4 (1411 Р 79; 1446 Р 154); старцо(в) 1 (1419 
Р 90); дав. мн. старцом, ста(р)цомь 3 (1481 ГПМ; 1491 
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АрхЮЗР 8/ІУ, 158); ! старьцє 1 (1422 Р 97); знах. мн. 
старці, старьці 8 (1413 Р 83; 1419 Р 90; 1421 Р 96; 1422 Р 
97; 1430 Р 116); старци 1 (1411 Р 79); старцьі 1 (1444 АЗ І, 
42): стапцєвь 1 (1419 Р 90); старцов 1 (1444 АЗ І. 42); 
ср. мн. старци, старьци 13 (1404 Р 68; 1411 Р 79; 1413 Р 
83; 1421 Р 95; 1422 Р 97, 98; 1430 Р 116; 1498 ЧІАФ): стар- 
цьі 1 (1446 Р 154). 

•СТАРИИ див. СТАРЬІИ. 
^СТАРИЙ МАНЄВ ч. (1) (назва села у Волинській зем¬ 

лі) Маниво: а што матка и(а)ша дєржит отчину и<а)шу и 
села Манєв, и другий старий Манєв (Луцьк, 1463 А5 І, 55). 
ФОРМИ: знах. одн. старий Маиєв (1463 АЗ І. 55). 
^СТАРИНА див. СТАРЬІНА. 
СТАРИНКИ мн. (1) (назва маєтку у Троцькому воєвод¬ 

стві): и што бьіль Глібь Борисовой жоні за віно даль 
дворець свой, на имя Старинки... и мьі вь тогь дворець... 
Глібу дали увязанье по близкости жоньї его (Вільна, 1495 
РИБ 620). 
ФОРМИ: наз. Старинки (1495 РИБ 620). 
СТАРИЦА, СТАРИЦІ ж. (3) монахиня: мьі илїа воєво¬ 

да... знаменито чиним... ожє даль свАтопочившьш роди- 
тєль нашь... за свою дшоу монастирю... гдє ест антонида 
старіша, єдно село на сочаві (Сучава, 1439 Сові II, 46); 
а кому сі оузри(т) кри(в)да на тьі(х) люди, а о(н) да иіцє(т) 
и(х) прА(д) стариці, алибо прА(д) свои моужи (Сучава, 
1453 Сові. II, 462), 
ФОРМИ: наз. одн. старица 1 (1439 Сові, II, 46); стариці 

1 (1453 Сові. II, 461); зам. ор. ищє(т) прА(д) стариці 1 
(1453 Сові. II, 462). 
СТАРИЩЬІНТ> прикм. (1) О старищьінь дво¬ 

рець (1) (назва земельної ділянки у Волинській землі): 

а подлі то(г) дворища дві дворищьі штожь оць его коу- 
пиль оу старищьічевь на имА пєчєнчьі... а дроугоє гдіжь 
бьіль старищьінь дворець (Луцьк, 1451 ДГШХ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. старищьшь (1451 ДГШХ). 
*СТАРИЩЬІЧЬ ч. (1) (особова назва): а подлі то(г) дво¬ 

рища дві дворищьі штожь оць его коупиль оу старищьі- 
чєвь (Луцьк, 1451 ДГШХ). 
ФОРМИ: род. мн. старищьічевь (1451 ДГШХ). 
СТАРЇИ див. СТАРЬІИ. 
СТАРОДАВНА див. СЬСТАРОДАВНА. 
*СТАРОДУБСКИ ч. (1) (особова назва): Сє Азь кнА(з) 

алєксаидь (!) патрикієви(ч) стародуб(с)ки знамєии(т) 
чинимьі... ажє слюбую и слюби(л) єсми... по смєрти на(ш)го 
г(с)дрА великого кнА(з) витовта не искати ми иньїхь гос- 
подарєвь мимо нашє(г) милого господарА кролА влоди- 
слава пол(с)кого (б. озера Круди, 1400 Р 62). 
ФОРМИ: наз. одн. стародуб(с)ки (1400 Р 62). 
•СТАРОДОУБТ» ч. (1) (назва міста у Чернігово-Сіверській 

землі) Стародуб: И повела нас пани ВасилєваА вєрхь рєч- 
ки... до Стародоуба (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Стародоуба (1478 АЗ III, 17). 
*$ТАК02іТНМи прикм. (1) (стч. зіаголііп^, стп. зіаго- 

гуіпу) (похилий за віком) старий: ТЬо дуішуі ДУосгісг 
зо зіагогіїЬпіту Ііисіту ІЬиїЬо (!) гетііи (Галич, 1413 
а 48). 
ФОРМИ: ор. мн. зІагогіИіпіту (1413 ОБ 48). 
! СТАРОНА див. СТОРОНА, 
СТАРОСТА ч. (242) 1. (урядовець, що очолював адміні¬ 

стративну одиницю) староста (43): А што пакь тьі єсмьі 
пін Ази видавали пань староста творьянь взАль на твоє 
потрєбьі їі гривень (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а на то свід- 
ковє, пань жюржь староста, пань михаило дорогунскьш 
(Сучава, 1408 Сові. II, 633); а до тих люди що еоут оу 
тіх села (!) аби не имали дило ни єдин наш боАрин, ани 
старости от Ціцина (Сучава, 1481 ВО І, 257); И також про 
днло и про кривдн границам от обох сторон, мьі имаємо 
лишити на старостах хотинскьіх и чєрновскьіх (Гирлов, 
1499 ВО II, 424). 

2. (у Польщі — представник короля, який очолював окре¬ 
му адміністративно-територіальну одиницю; у Великому 
князівстві Литовському — представник княжого управ¬ 
ління) староста (182): Благословенье Ісидора, митрополи¬ 
та Киевского и всея Руси... сьіномь нашего смірения ста¬ 
ростами Холмьскимь и воєводами... таки же и заказни- 
комь и всимь православними (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /VІ, 
5); А свідци на то гринко пань староста йодольскии смот- 
риикии воєвода рогозка (Смотрич, 1375 Р 20); а сє Азь 
па(к) петрашь староста галицкьіи и снАтинскьі свідочю.. 
ижє пришєдь перед мА васко мошєнчичь и позвали коунд- 
рата борсигчА о границю о вашичиньскоую (Галич, 1401 
Р 65); А при том бьіли... кнАз Борис Глинский, а пан Ла- 
ставский староста камєницкий (Київ, 1437 Д5 І, 34); А дали 
есмо... сестреницьі паиа Немирним, староста Лунко¬ 
го, зверху Бьіписаное имінье... вічно и непорушно (Луцьк, 
1452 АкЮЗР І, 21); Старосте Луцькому, маршальку Во- 
льіньское земли, пану Петру Яновичу (Краків, 1489 РИБ 
137); Старості луцкому ... князю Семену Юревичу (Вільна, 
1495 АЛРГ 55); а староста камєнєцкїи тьіж абьі има" мпц 
от своего господарі... над каждьім от подданньїх... оу чи ни¬ 
ти справедливсст людєм и подданним нашим (Гирлов, 
1499 ВО II, 424); Били нами чоломь пань Виленскій, ста¬ 
роста Городенскій... и просили вь нась людей вь Городеи- 
скомь повіті (Краків, 1500 АЛМ вип. 2,58). 

3. (начальник центрального управління галицько-волин¬ 
ськими землями, що входили до складу Польщі) генераль¬ 
ний староста (17): А на то послуси пань староста рускоі 
зємлм ота пилєцкии воєвода йти бори (Перемишль, 1359 
Р 10); исталосА при державі пана отьі староста рускоЬ 
злі (!) (Львів, 1370 Р 18); ино оузрєвшо (!) нєвиность мою 
вАцнєць (так.— Прим, вид.) староста рускии наивьшіьи 
и па(н) михаль бучАтскии... вибавили мА... ис того нАть- 
ства и со всєго злого (Черняхіз, 1435 Р 132); мьі алєксандрь 
воєвода... знаменито чини(м)... ожь есмо просили вєлє- 
можньі(х) паньї... то є(ст), пань андрєи ондрьво(ш) ись 
игровоА, воєво(д) и староста оусєи земли рускои посполи- 
гои, па(н) янь чашники галицкого... ижє мьі слюбуємь... 
служити королю его мл(с)ти (Банилів, 1455 Сові. її, 769). 
ФОРМИ: наз. одн. староста 130 (1359 Р 10; 1375 Р 20; 

!390 Р 175; 1407 Р 72; 1420 ПГАГ\ 1435 Р 132; 1451 Р 
159; 1474 АЗ І, 69; 1487 АЗ І, 87; 1500 АЛМ вип. 2, 58 
і т. ін.); старо(ст) 1 (1448 Р 149); ! старосто 1 (1399 Р 59); 
! зїїіагзІЇїа 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); ск. н. стар, ста(р), с(т) З 
(1496 ВМКФС\ 1498 ГВКОО\ 1499 ВФ); зам. род. віра (нь- 
оупоминати) староста 2 (1411 Сові. І, 84; 1458 Сові. II, 815); 
род. одн. старостві 21 (1370 Р 18; 1408 Сові. І, 61; 1420 
Сові. І, 136; 1436 Сові. І, 481; 1451 Р 157; 1470 ВО II, 310: 
1475 АЗ І, 70; 1487 АЗ І, 86; 1494 АЗ І, 102; 1498 АЛМ 
163 і т. ін.); старости 9 (1455 Сові. II, 769; 1473 ВО І, 184; 
1475 ВО І, 203, 206; Сові. 0. 4; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 
XV ст. ВС 8 зв.; 1499 А З І, 117; ВО її, 424); дав. одн. ста¬ 
росте, старосте, зіагозіе, зіагозііе 16 (1388 ХРБ 105; 1467 
СП № 13; 1475 АЗ І, 72; 1487 АМЛ\ 1488 РИВ 424; 1489 
РИВ 437; 1490 ЗХП 136; 1491 АЗ І, 97; XV ст. ВС 38 зв.; 
1499 ВФ і т. ін.); старостів (1449 АЛМ 8; 1458 Сові. II, 
815; 2-а пол. XV ст. АЛМ 8; 1469 АЗ І, 64; 1475 АЗ І, 
71; 1495 АЛРГ 55; 1499 АЛМ 36); старости 1 (1457 Сові. II, 
810); знах. одн. старосту 5 (1411 Р 77; 1413 Р 83; 1421 Р 
95; 1430 Р 116; 1499 ВО II, 450); І староста 1 (XV ст. ВС 
38); ор. одн. старостою (1366 Р 12; 1449 Сові. II, 746; 1457 
Сові. її, 810; 1462 ВО II, 292; 1463 АЗ І, 54; 1467 СП 
№ 13; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; XV ст. ВС 8 зв., 33 зв., 
38; 1488 РИБ 424); місц. одн. при старости 3 (1435 Сові. 
II, 679; бл. 1458 Р 168); при старості 1 (1369 ПСЧК)\ о 
старосте 1 (XV ст. ВС 13 зв.); наз. мн. старости, старост(и) 
10 (1466 ВО І, 95; 1469 ВО І, 138; 1470 ВО І, 141; 1479 
ОС 140, 141; 1481 Вй І, 256, 257; 1499 Вй II, 424, 425, 
444); старости З (XV ст. ВС 13 зв.; СЯ 9 зв., 43 зв.); ста¬ 
росте 1 (1470 ВО І, 153); зам. род. віра... старости хотинсци 
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2 (1471 ВО І, 164; ОІДкА» 525); віра... старості хо- 
тинскіи 1 (1473 ШКН 165); зам. дав. казали старости на¬ 
ціям) 1 (1457 Сові. II, 810); род. мн. старост (1499 ВО II, 
424); зам. місц. лишити на старост хотинскьіх 1 (1499 ВИ 
II, 424); дав. мн. старостамь, старо(ст)ам (1440 АрхЮЗР 
1/УІ, 5; 1498 ВИ II, 412; XV ст. ВС 16; 1499 ВО II, 443); 
ор. мн. старостами (1499 ВИ II, 424); місц. мн. на старостах 
(1499 ВО II, 424). 
Див. ще СТАРОСТ'б. 
♦СТАРОСТЄСКОУЛЬ див. СТЬРОСТЄСКОУЛ. 
СТАРОСТИН див. СТАРОСТИНЬ. 
СТАРОСТИНАА ж. (2) (стп. зіаго&сіпа) дружина ста¬ 

рости: била нам чолом и повідила перед нами пани Олн- 
зароваА Шиловича, старостинаА лоуцкаА пани Фєдка, 
штож пан єє староста луцкий... пан Олизар Шилович пад- 
чєрици своєй... дал и записал по животе паней своєй нмінє 
Хоцєн (Луцьк, 1487 АЗ І, 87). 
ФОРМИ: наз. одн. старостиная (1487 АЗ І, 87, 240). 
СТАРОСТИНЬ, СТАРОСТЬІНЬ, СТАРОСТЇНЬ, СТАРО¬ 

СТИНЬ, СТАРОСТИН прикм. (15) (який належить ста¬ 
рості або стосується старости) старостин: а писаль гра¬ 
моту писарь пана старостьінь дьякь изь болєстрашичь 
(Перемишль, 1359 Р 10); а тому свідьци пань миколаи 
стпичєникь... воитоко пана старостинь бра(т) никлєсь 
(Галич, 1418 Р 89); А при том бьіл... пан Матвєй дворАнин 
пана старостин (Луцьк, 1487 АЗ І, 86—87). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. старостинь, старостїнь, старостинь, 

старостин 7 (1369 ПСЧК; 1413 СІ 48; 1418 Р 89; 1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; XV ст. СЯ 43; 1487 АЗ І, 87); старо¬ 
стинь 1 (1359 Р 10); дав. одн. ч.,с. старостїноу (XV ст. ВС 
8, 30; 1413 07.48); місц. одн. ч. на старостіні (1421 Р 92); 
наз. одн. ж. старостїна (XV ст. ВС 35 зв.); знах. одн. ж. 
старостиноу, старостїнЖ (XV ст. ВС 34). 

♦СТАРОСТИНЬ ч. (2) (особова назва): а панове наши по 
именю... лань михоу(л) старости(ч) па(н) сина хоти(н)скьі 
(Васлуй, 1456 ЗСФ); мьг Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ожє прїидоша прід нами... оуноуковє Михоула 
Старостича... и продали свою правоую отниноу (Сучава, 
1491 ВП І, 458). 
ФОРМИ: наз. одн. старостн(ч) (1456 ЗСФ); род. одн. 

Старостича (1491 ВИ І, 458). 
Див. ще СТЬРОСТЄСКОУЛ. 
СТАРОСТЇНЬ див. СТАРОСТИНЬ. 
! СТАРОСТО див. СТАРОСТА. 
СТАРОСТ ЬІНЬ див. СТАРОСТИНЬ. 
СТАРОСТІ, СТАРОСТА ч. (5) 1. (урядовець, що очолював 

адміністративну одиницю) староста (4): А на то ест 
мартоурїа... пан Станчоул... п. Влаикул старостА хо- 
тинск(и> (Сучава, 1470 ВО І, 150); а на то є(ст) велика 
марторїа са(м)... Стєфа(н) воєво(д)а... па(н) влаику(л) 
старості хоти(н)скьі(и) (Васлуй, 1474 РГС). 

2. (у Польщі — представник короля, який очолював 
окрему адміністративно-територіальну одиницю) ста¬ 
роста (1): мьі романь воєвода... чинимо знаменито... ожє 
тогь истинньш нашь мильїи отєігь пань дидрихь боучаскьіи, 
старості подольскою зємли и камєнскомоу... слюбиль ми 
и записаль сА стоАти подли нась сь оусєю своєю раді 
(Коломия, 1448 Сові. II, 305). 
ФОРМИ: наз. одн. старості, старостя (1448 Сові. II, 305; 

1470 ВО І, 150, 156; 1473 ВО І, 187; 1474 РГС). 
Див. ще СТАРОСТА. 
ї 5ТНАК5ТНА див. СТАРОСТА. 
СТАРУНЯ ж. (2) (назва села у Галицькій землі) Стару- 

ня: Узрівши есми на вірную службу Драгумиру и на Не- 
крину, дали есми имь дві селі на имя село Старуня, а дру- 
гоє село Новоє (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5). 
ФОРМИ: наз. одн. Старуня (1378 ЗНТШ ІЛ, 5). 
*5ТАКС2УС2 ч. (2) (особова назва): і ту іиіи гетіи 

СЬотсгупзкиіи сіаіі Нгусїки а ВапЙи 51 агсгусгот (Люблін, 
1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 

ФОРМИ: наз. мн. 51агс/усгу (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); 
дав. мн. Зіагсгусгот (1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
СТАРШИН, СТАРШЬІИ, СТАРШЇИ прикм. в. ст. (22) 

1. (за віком) старший (8): а що есмо иміли листьі записа¬ 
ми о(т) нашєго господар А, о(т) королА... противь нашєго 
брата старшєго, илїАша воєводи... тьі(х) листовь... не мо¬ 
же (м) и(х) найти (Бирлад, 1435 С05/. II, 679); О братоу 
старшомь которьі(и) замєшькаєть запіса(н) (!) (XV ст. 
ВС 7); а тот город Вишнєвіць и со всими тьіми сєльї... до¬ 
стали сА брат(у) моєму старшєму (Вишнівець, 1482 
I, 81). 

2. (за становищем у суспільстві, у феодальній ієрархії) 
старший (2): купиль пань ганько сварць містичь лвовскии 
старшин в олєшка... дідичьство на щирку (Львів, 1368 
Р 15); а инии безь подьписей писарей старшихь, тьш тежь 
за ся ему вернути (Вільна, 1499 РЕА III, 35); 

(и знач, іменника) старший (4): а дасть ли ми коро(л) 

єго млсть и потвєрдє(т) (так.— Прим, вид.) дєржАниє про- 
рєчєньтхь гродовь... до моєго живота и Азь нелюбую... 
по(д) тою присАгою... ижь не оставлю на тнхь городЬхь 
иного воєво(д)... а никоторого старьшєго по собі толико 
того которьш жь би присАгль вірє(н) бити королеви єго 

млсть (Кременець, 1434 Р 131); а они стали и боурьмистрь 
и сь старшими оузАли тьіє паробьци (б. м. н., 1481 ВО 
II, 365). 

3. (шанобливий епітет) старший (8): мьі имаємь нашомоу 
старшомоу вєликомоу кнАзю казимироу прьтАти и єго 
доброго смотріти (Сучава, 1442 Сові. II, 716); и потомь 
есмо не даючи сА оу право пристоупили есмо с обоу сто- 
ронь оу єднаньє промєжи старшихь приАтєлєй нашихь 
(Вільна, 1482 АЗ І, 79). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. старшин, старшій 2 (1368 Р 15; 

XV ст. ВС 15 зв.); старший 1 (1442 Со5^. II, 716); род. одн. 
ч. старшєго, старьшєго 2 (1434 Р 131; 1435 Сові. II, 679); 
старшого 1 (1442 Сові. II, 716); дав. одн. ч. старшємоу, 
старшєму 6 (1435 Сові. ТІ, 679; 1445 Сові. II, 726; 1482 АЗ 
I, 81); старшомоу 2 (1442 Сові. II, 716); знах. одн. ч. стар¬ 
шєго (1435 Со5/. II, 679); ор. одн. ч. старшимь (1442 Сові. 
II, 716; 1445 Сові. II, 725); місц. одн. ч. о старшомь (XV ст. 
ВС 7); род. мн. старшихь, старшихь (1482 АЗ І, 79; 1499 
РЕА III, 35); ор. мн. старшими (XV ст. ВС 15; 1481 ВО II, 
365). 
Див. ще СТАРЕЙШИЙ. 
Пор. СТАРЬІИ. 
СТАРЬІИ, СТАРІЙ, старьі прикм. (501) 1. (який до- 

сяг старості) старий (15): а на то віра... пана иона старого 
о(т) ворона (Сучава, 1403 ДГАА); жалова(л) на(м) боАринь 
смолє(н)ски(и)... на бра(т)ю свою на степана є(р)молича 
а на старого Мисютича а на Ивашка И(л)ича, што(ж) 
они не хотА(т) ему у во(т)чинє ділєницьі дати (Вільна, 
1495 БСКИ); И оустах аз господство мьі и заплатах оуси 
исполна тотн вьішєписаннни пинізи... оу роукьі... сьшом 
старого Гажа, оуноуком старого Петра Бєрти (Гирлов, 
1499 ВО II, 147). 

2. (давно встановлений, давно запроваджений) старий 
(26): тако(ж) по Д гро(ш), да платі(т), ка(к) старти законь 
бьі(л) (Сучава, 1448 Сові. II, 741); Из обнчая и права всА- 
кого старого такь бьівало хто прода(л) діди(ч)ство комоу 
имєль єго боронить о (!) нагабанїя три літа и три мци 
(XV ст. СЯ 42); А також коупцєм... да ест им слободно... 
ходити и торговати, заплативше правоє своє мито по ста- 
ромоу законоу и по старомоу складоу (Гирлов, 1499 БО 
II, 424); 

(такий, що давно з'явився, побудований, створений 
іт. ін.) старий (38): а по старнмь дорогамь гостемь поити 
куда хочєть (б. м. н., 1366 Р 14); а коу томоу придаль 

есми на тоую црквь... землю пашноую... поченши о(т) 

стго озера... по закопци старьш (Перевали, 1440 Р 142); 



СТАРЬІИ — 383 — *СТАТ 

основана бнс црквь прстьіа бдда печрскаа на старом осно¬ 
ваній (Київ, бл. 1470 ОБРН 129); А кторьіи бьі гости хоте- 
ли мито нашо обьежьдчати новими дорогами, минаючи 
мито нашо, и тьі би ихь огь того устегаль, нехай би езди- 
ли старими дорогами (Краків, 1487 РИБ 226—227); А хо- 
тар томоу... сєлоу... да єст... на копаноу могилоу, от толі 
на староую могилоу (Гирлов, 1499 ВО II, 148); 

(про землю) давноосвоєний, оброблений (4): да не имають 
николи оуспоминати илїашєви синове... о то(м) вьішєпи- 

санномь хотари, половина що кь бьлнє(щ)єм (зіс.— Прим, 
вид.) прислушаєть... и поле оусє и стараа царина (Сучава, 
1443 Сові. II, ІЗІ —132); и дворанинь вашей милости перед 
нами то князю Михайлу говорили и тими земяноми, аби... 
новини с пол старихи не причинивали (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 20—21). 

3. (який був перед тим, раніше) колишній, попередній, 
старий (397): тогдьі пожадал єсть, оу нас слуга наши вір¬ 
ний ходко бьібєлскии, абихом потвердили... иних старих 
кнАзии листов (Судомир, 1361 АСІ 6); мьі возрівши на 
єго верну службу... дали єсмо... наше село надієно .. со 
всімь оужиткоми како к нєму из віку прислушАло стари¬ 
ми границАми (Львів, 1399 Р 59); а хотарь тіми сєломи 
по старому хотару со оусихи сторони (Сучава, 1411 
439); а таки(ж) на(ш) милостивьі па(н) имає(т) на(м) тоту 
мл(с)ти оу казати... ктороу(ю) оудила(л) отець єго мл(с)ти, 
стари коро(л) нєбо(ж)чи(к), дидови нашєм(у) (Серет, 1453 
Сові. II, 766); И они подали светки — старого войта Луц- 
кого Труша, а міщанина Луцкого Сенка (Луцьк, 1495 
АЛМ 88); А хотарь имь по старомоу хотароу... по коуда 
из віка оживали (Ясси, 1500 ВО II, 173). 

4. (вищий за родовим старшинством, впливовістю і т. ін.) 
старий, старший (4): а наши господари... и рада усі 
старая и молодая, такожи имаюти подли на(с) стати и бо¬ 
ронити на(с) (Сучава, 1435 Сові. II, 687); ми Стефань воє¬ 
вода... вьізнавамьі... ажє ми и слюбоуємь (!)... и си оусими 
нашими пани, и старими и молодими,., вєликомоу кнАзю 
литовскомоу... абихомь верни... бьіли (Сучава, 1468 ВО 
II, ЗОЇ); боярини старій (1), (б о я р н н ь, 
болірини) старий (6), с т а р ьі и боярини 
(І) див. БОЯРИНЬ. 

5. (який користиється повагою, довір'ям) поважний (8): 
ТоЬ<Зу Виг^гаЬіа МісЬаІ... зо зіагешу Ііибту ш^уі гетііи 
5С20 ки Роко55о\усхот рапи Мітозі а\уи осі Віибпік Ьгапі- 
сга (Галич, 1413 СЬ 48); И они подали светки... міщанина 
Луцкого Сенка и иньтхи міщани Луикихи старьтхи (Луцьк, 
1495 АЛМ 88). 
Оті є л о в є к ь старий (1) див. 41Л Шг6 КЬ 4. 
ФОРМИ' наз. одн. ч. старий, старьі(и) 6 (1435 Сові. II, 

687; 1448 Сові. II, 362, 737; бл. 1471 ЛДЗ 91; 1499 АЛРГ 
94); стари 4 (1439 Сові. II, 52; 1453 Сові. II, 766; 1455 Сові. 
II, 771; 1468 ВО II, ЗОЇ); старій 3 (1448 Сові. II, 741; 1463 
Сові. 5. 45; 1492 Сові. 3. 162); ! стьгри І (1452 ОІЯ«Ау> 500); 
род. одн. ч., с. старого, старо(г), старо(го) 25 (1403 ДГАА; 
1411 Сові. І, 85; 1443 Сові. II, 145; 1445 Сові. II, 219; 1461 
Вй І, 45; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21; 1479 ВО II, 351; 
1488 ВО І, 361; 1490 ВО І, 434; 1499 ВО II, 147 і т. ін.); 
стараго 6 (1457 ВО І, 4; 1462 ВО І, 66; 1466 ВО І, 105; 
1484 ВО І, 279; 1489 ВО І, 376; 1493 Сові. 3. 175); дав. одн. 
ч., с. старомоу, старому, ста(ро)моу (1411 ОІЯ«А» 439; 
1424 Сові. II, 956; 1433 Сові. І, 361; 1443 Сові. II, 149; 1458 
Я/#«А» 512; 1469 ВО І, 134; 1479 ВО І, 224; 1488 ВО І, 
356; 1493 ВО II, 3; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); знах. одн. ч. 
старого 5 (1468 ВО II, 302; 1488 ДГСПМ; 1495 АЛМ 88; 
БСКИ); старій 4 (1473 ВО І, 184; 1491 ВО І, 449; 1495 
ВБ II, 63, 64); старий І (1443 Р 145); стари 1 (1452 Сові. 
II, 422); ор. одн. ч., с. старими, стари(м) 6 (1427 Сові. 
І, 196; 1429 Сові. І, 269; 1431 Сові. І, 317; 1432 Сові. І, 331; 
1452 Сові. II, 422); старими, старнмь 5 (1429 Сові. І, 269; 
1431 Сові. І, 317; 1433 Сові. І, 364; 1449 Сові. II, 386; 1491 
ВБ І, 449); місц. одн. ч., с. по (на, оу) старомн, старомь, 

старом, старо(м) 9 (1440 Р 142; 1443 Сові. II, 149, 156; 
1456 Сові. II, 788; 1460 ВО II, 272; 1465 АкВАК ПІ, 4; 
бл. 1470 ОБРН 129; 1493 Сові. 8. 176; 1499 ВО II, 148); 
по старими, старим 2 (1433 Сові. II, 594; 1491 ВО І, 464); 
по старьі(м) І (1435 Сові. І, 424); по старомоу 1 (1473 ВО І, 
190); наз. одн. с. старое (1437 Сові. І, 515; 1449 Сові. II, 743; 
1452 Сові. II, 759; 1458 ВО II, 261; 1494 ВО II, 35, 37); 
знах. одн. с. староє (1445 Р 150; 1452 Сові. II, 422; 1458 
МІН. Оос. 121; 1472 ВО І, 169; 1490 ВО І, 392); наз. одн. 
ж. стараа, старая (1435 Сові. II, 687; 1443 Сові. II, 131, 132); 
род. одн. ж. старои (1440 ОІЯ«А» 433; 1470 ВО І, 152); 
дав. одн. ж. старой (1478 АЗ І, 76); знах. одн. ж. староую, 
старую (1400 Сові. її, 6ї9; 1413 Р 83; 1421 Р 96; 1430 Р 
116; 1499 ВО II, 148); ор. одн. ж. старою (1435 Сові. II, 686; 
1462 ВО II, 289; 1495 ВО II, 63); місц. одн. ж. по старои 
(1489 ВО І, 374); наз. мн. ч. старий 1 (1448 Сові. II, 313); 
старТи 1 (1435 Сові. II, 689); стари 1 (\4Є2 ВБ II, 289); 
наз мн. с. ! тараа 1 (1464 Е>ІЯ«А» 517); род. мн. старихи, 
старих, стари(х) ІЗ (1361 АС2 6; 1433 Сові. II, 651; 1453 
Сові. II, 765; 1457 Сові. II, 810; 1462 ВО II, 289, 292; 1468 
ВО II, ЗОЇ, 302; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21; XV ст. ВС 
10; 1496 ОПВВД; ПДСВВ); старих 4 (1484 ВО І, 285; 
1493 ВО II, 3); ! старєи І (1361 АС7. 6); дав. мн. старими, 
старимь, ста(ри)мь, старим, стари(м) 18 (1366 Р 14; 1423 
Сові 1, 154; 1425 Сові. І, 173; 1433 Сові. І, 353; 1445 Сові. 
II, 219; 1452 Сові. II, 426; 1453 Сові. II, 472; 1462 ВО II, 
289; 1470 ВО І, 153; 1479 ВАМ 62 і т. ін.); старими, старим, 
стари(м) 5 (1432 ДГВ1Н\ 1433 Сові. І, 350; 1484 ВО І, 278; 
1490 ВО І, 434); ! старо(м) 1 (1428 Сові. І, 218); ! хотари(м) 
І (1423 Сові. І, 154); знах. мн. старих (XV ст. СГЧА); 
знах. мн. ч. старихи 5 (1445 Р 150; XV ст. ВС 18 зв.; 1495 
АЛМ 88); старий 3 (1420 Сові. І, 135; 1440 Р 142; 1462 ВО 
II, 285); ор. мн. старими, (стар)ими 70 (1399 Р 59; 1403 
ДГАА; 1414 441; 1428 Сові. І, 206; 1438 Сові. II, 
15; 1445 Сові. II, 212; 1448 Сові. II, 305; 1453 Сові. II, 496; 
1487 РИБ 227; 1498 ГВДОО і т. ін.); старими, (с)тарими, 
стар(и)ми 38 (1409 Сові. І, 65; 1415 Сові І, 116; 1428 
Сові. І, 221; 1434 Сові. І, 386; 1445 Сові. II, 231; 1455 Сові. 
II, 544; 1458 ВО І, 20; 1467 ВО І, 122; 1472 ВО І, 170; 
1488 ВО І, 345; 1497 ВО II, 107 і т. ін.); старими, зіагіту 
5(1413 0148; 1460 Сові. 8. 41; 1495 ПГВСР; 1499 ВО 
II, 144, 167); багету 1 (1413 СІ 48); ! староми 1 (1442 Соз/. 
II, 101); місц. мн. в стари(х) (1481 ГПМ). 
Див. ще * СТАРИЙ ДіАНЄВ. 
Пор. СТАРЕЙШИЙ, СТАРШИН. 
СТАРЬІНА ж. (3) (давно встановлений порядок, закон) 

давній звичай (1): и то, господару, помкю: давьівали пят- 
десять куниць княгини великой Витовтовой, сь дьіма по 
куницьі... а сіна четьірьі стьіртн ставить, и на Усоячи ізь 
забивають старина жь, а варейнинахь не бивало, то имь, 
господару, новина жь (б, м н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); 
и з старини (1) віддавна, з давніх-давен: И благо¬ 
словляю вашу мил ость, чтобьі есте о томь опіканье иміли... 
и ничего церьковного не брали, зань же дей изстарини той 
Божей церкви и попомь ее ни оть кого обидь не чинилося 
(Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); п о с т а р и н е (1) по- 
давньому, як було раніше: а обрубь земляний тому имени- 
цу моєму Лопавшомь по старине (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 
8/111, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. старина (п. 1444 АкЮЗР І, 17); 

род. одн. старини (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); дав. одн. старине 
(1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 

*СТАРЬШИИ див. СТАРШИН. 
*СТАР'£ИШИИ див. СТАРЕЙШИЙ. 
*СТАТ ч. (2) майно, скарб, статок: А што бьіл узяль 

пенезей тридцять гривень у Игнатка Путивельского за 
мой стат... и я тьіх пенезей не взяль у Игнатка (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
ФОРМИ: знах. одн. стат (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29). 
Див. ще *СТАТОКЬ. 



СТАТИ — 384 *СТАТИ СА 

СТАТИ1, СТАТІ дієс,к недок. і док. (65) 1. док. прибути, 

з’явитися, стати (16): по ишєствьи стго дха литовьскимь 
кнАзємь стати оу холмі а королеви оу сточьці (б. м. н., 
1352 Р 6); актона рокь нє станєть... тоть стратиль (Галич, 
1401 Р 65); и княз Михайло самь к Луцьку на сьем прие- 
халь, а п. Михайло Маскевичь передо мьною сталь туть 
же (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20); а не станє(т) 
ли виноватьш кь прав^ а пово(д) станєть алюбо сл^г^ по- 
шлєть тогдьі виноватьш изостанє(т) вині двема вольї (XV ст. 
ВС 17 зв.); И мьі... рокь есмо положили теши его пе- 
редь нами стати на запустьі на наши великій (б. м. н., 1498 
АЛМ 169); кь правоу стати (2), стати кь 
п р а в о у (2), стати на праві (І) див. ПРАВО1. 

2. док. (між кого, від кого кому, на кого І без додатка) 
(випасти) статися, трапитися (між ким, з ким) (7): оу 
другомь пакь літі стала межи на(с) замАтнА (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170); тєжь то изволи(л) есмьі ему аж бьі 
єго аж бьі коли нікотораА пригода ему ста(л) тогдьі има 
то село з аміни (т) (Львів, 1399 Р 59); а... коли бьі ста¬ 
ла какаа налога на алєксандра воєво(доу), а о(н) штобьі 
не иска(л) иную сторону, але щобьі пришо(л) до королев- 
скои зємли (Банилів, 1455 Сові. II, 770); А оть мене коли 
ЗМОЛЬІШЬ и оть слоугь моихь твоимь оулоусомь коли 
шкода станєть... а о томь дєлє коли А боудоу вєдати... к 
тобє ись птичєю язьїкь вести не пошлю (б. м. н., 1484 ЯМ). 

3. док. (без додатка) статися, відбутися, мати місце (3): 
біаіо роІЬ ІіеіЬу пагогепуа СЬгузіолуа іуаіасга ЇНЬ ігізіа 
ІНЬ Неипаісіе<=іаі;1іо Шо руоіоИо ІііЬа (Глиняни, 1395 СЬ 
166); Вь соуботоу, вь день свАтого Францишка... снємь 
посполитьі... под Хотинєм бьіл и сталь и чинень (під Хо¬ 
тином, 1467 ВО II, 297). 

4. док. стати, зупинитися (7): тоти старци.. стали оу 
великого крихова (Зудечів, 1413 Р 83); и мьі там єхали и 
стали есмо на той Мошєниіш (Стугшо, 1444 АЗ І, 42); а 
они стали и боурьмистрь и сь старшими оузАли тьіє па- 
робьпьі (б. м. н., 1481 ВИ II, 365). 

5* недок. (подлі кого, проти кого, проти кому, за ким, з 
ким) стояти (за кого), заступатися (за кого, що), захища¬ 
ти (кого, що) (18): а николи сА розділити... и с крольвь- 
ствомь польскимь... посполу стати противу іхь нєприАтє- 
лємь (Сучава, 1393 Сові. II, 607—608); а нашь господарь, 
кроль, короуна и рада... такожь имають подли на(с) стати 
и боронити на(с) (Сучава, 1435 Сові. II, 687); тако слюбили 
нам, Стєфаноу воєводи, оборонити нас завждьі... и заоуж- 
дьі подли нас и ис намьі стати и помочи нам давати против 
того тоурєцкого чьсарі (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 

6. док (з ким проти кого) виступити (проти кого), стати 
(на кого) (1): мьі па(к) не поспіли есмо и спрАтати всєі 
сильї нашєі толко што около ка(с) нашь дворь єсть и с ти¬ 
ми стали єсмо противь того аксака (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170). 

7. док. (лише у формі 2 ос. пак. способи) здійснитися, 
сповнитися, статися, хай буде (1): Во имА бь(ж)є ста(н) 
(Львів, 1399 Р 59), 

8. док. настати, початися (2): а коли мирь станєть юрмо 
кнАзю города лишитисА (б. м. н., 1352 Р 6); коли пак 
стала валка оу зємли и они пошли под лєс к Ступну на рєч- 
коу на Любов (Ступно, 1444 І, 42). 

9. док. (лише у 3 ос. одн.) як належить, як подобає (1): 
имає(м) имь заплатоу всю заплатити, яко(ж) и(м) право 
скажє(м) (!) и на ку(м) станє(т) (Сучава, 1457 Сові. II, 810). 

10. док. (у знач, допоміжного дієслова) стати (2); бєрди 
давьідь ти кнА(з) головний мои бьіли слуги и тии стали намь 

ворогь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); а коли бь дасть 
стану митрополитомь я за то слюбоую и хочю дати... моє¬ 
му милому гдрю королю дві сті гривень рускихь (Опатів, 
1398 ЗЛЕІК); 

0>с тати на мир (1) помиритися, погодитися: 
А пан Пєтрь єщє придал Илці за тоє село м злат татарскьіх; 

и стали на вічньї мир (Сучава, 1473 ВИ І, 186—187); ста¬ 
ти на томь (1) домовитися (про що): и стали єсмо на 
томь, ажє имаємь записьі держати наши(х) пєрє(д)ковь 
вірнА (Серет, 1445 Сові. II, 729). 
ФОРМИ: інф. стати, етатї, ста(ти) (1352 Р 6; 1393 Сові. 

II, 608; 1395 Сові. II, 612; 1402 Сові. II, 623; 1439 Сові. II, 
714; 1449 Сові. II, 746; 1462 ВО II, 289; 1498 АЛМ 169; 
XV ст. ВС 15 зв.; 1499 ВО II, 423 і т. ін.); пєрф. З ос. одн. 
ч. сталь, стал, сталь (1369 ПСЧК; 1401 Р 66; 1467 ВО II, 
297; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20); 3 ос. одн. ж. стала, 
ста(л) 3 (1392—1393 РФВ 170; 1444 АЗ І, 42; 1445 Сові. 
II, 729); 3 ос. одн. с. стало, кіаіо (1392—1393 РФВ 170; 
1395 01 166; 1499 ВО II, 447); 1 ос. мн. стали єсмо 3 (1392— 
1393 РФВ 170; 1444 АЗ І, 42; 1445 Сові. II, 729); сталї 1 
(1421 Р 95); 3 ос. мн. стали, сталї (1392—1393 РФВ 170; 
1413 Р 83; 1421 Р 95; 1473 ВО І, 187; 1481 БО II, 365); 
майб. І ос. одн. стану (1398 ЗЛЕІК); 3 ос. одн. стаиєть 7 
(1352 Р 6; 1401 Р 65; XV ст. ВС 13 зв., 17 зв., 18; 1484 
ЯМ)\ станє(т) 7 (XV ст. ВС 16 зв., 17 зв.; 1457 Сові. II, 
810); ! станєтьть 1 (XV ст. ВС 10); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
би (ижби)... сталь, ста(л)ь (XV ст. ВС 8 зв.; 1404 Р 
68); 3 ос. одн. ж. би (ажби, коли би) стала, ста(л) (1399 
Р 59; 1445 Сові. II, 729; 1455 Сові. II, 770); 3 ос. мн. аби... 
стали (1462 ВО II, 289, 290); нак. сп. 2 ос. одн. ста(н) (1399 
Р 59). 
Див. ще * СТАТИ СА, СТОЯТИ1. 
* СТАТИ2 дієсл. док. (4) встати, підвестися: тогдьі влдка 

почаль вказовати и рікль стана (!) такь милии панове то 

єсть црквная зємлА (Погоничі, 1422 Р 97); И ставши <п)ан 
Тадорь писар и заплатил тото село оусє готовими пинізми 
(Сучава, 1464 ВО І, 83); прото(ж) марушка ставши оу то(т) 
нарєчєньїи дє(н) и присігла прА(д) нами... ажє ива(н) ись 
своими братїами ні(ст) оунукьі ку(п)чичєви (Васлуй, 1474 
РГС). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. зїаі (1465 01, 176); дієприсл. 

перед, ставши 2 (1464 ВО І, 83; 1474 РГС); ! стана І (1422 
Р 97). 
Див. ще ОУСТАТИ 1. 
*СТАТИ СА дієсл. док. (44) 1. (над ким) (несподівано) 

статися, трапитися (з ким) (2): а єго, бжє не дай, аж бьі 
сА що стало над нами самьіми, алибо над нашими паньї, 
а зємлАмь мирь правьі держати и вічньї (Ясси, 1445 Сові. 
II, 726); а бож(є) того нє дай, ажбьі сА што міло надо 
мною стати, тогдьг до моєі отчиньї до ГолчА нє имають 
ничого иміти братя моя ни ближнии моі (Острог, 1466 
АЗ І, 60—61); 

(кому) учинитися, статися (4): а хто то наше прїказаньє 
переступіть то(т) име(т) па(н)у того села щкодоу єго пла- 

тїти... што сА ємоу щкодьі сталі з вїною єі (XV ст. ВС 28); 
Бо и тєпєрь послали єсмо нашого посла Костю... до ве¬ 
ликого князя московьского, ради тоєжь прьігодьі вашєй 
милости, што оть нєго вамь стала ся (б. м. н., 1499 Вй 
II, 449). 

2. (між ким, з ким і без додатка) статися, відбутися, ма¬ 
ти місце (16): В літо... ста(л) сА соу(д) (б. м. н., 1369 ПСЧК); 
исталосА подь державою великого кролА краковьского ка¬ 
зимир а (Львів, 1370 Р 18); добрьіхь людии прьязнью иста- 
ласА торгувлА межи добрьіми людми... и межи крилоша- 
ньі стго ивана (Перемишль, 1378 Р 25); ЗіаІо зіа іезі, і 
бапо, Сиски (Луцьк, 1388 ЕРЬ 108); а то сА стало оу 
снАтині (Снятин, 1424 Р 100); А за никотори неоуспом- 
ніньїи річи, щож колижь (в орие. голижь.— Прим, вид.) 
сьстали (!) оу Басарабєхь или боуд гдє... тии річи и ни 
жадноую мєрьзєчкоу нє имаєм оусьпоміноути, николи иа 
вікьі вічньїя (Сучава, 1460 ВО II, 270); а кажєть, ажь 
онь тому нє радь бьіль, што которьш дєла нинє вамь сь 
нимь такь стали сє (б, м. н., Н99 II, 448). 

3. (лише у формі 2 ос. одн способу) здійснитися, 
сповнитися, статися, хай буде (15): ^/о іше Ьохіе зіапзіа 
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(Луцьк, 1388 ЕРІ 103); оу бжиє имА стань сА (Сучава, 
1393 Сові. II, 607); В о имя Божїе станся (Судомир, 1408 
ЛкЮЗР І, 6); Во имя Боже станься (Вільна, 1499 АСД 
VI, 2). 

4. (кому від кого) добитися (чого від кого) (1): какь же 
розоумеемь на томь твоєє милости посольствє, оть нєго 
ничого сє намь не стало, и вь тьіхь рєчахь о чомь твоя ми- 
лость до нєго всказаль, того намь ничого не оправила 
(б. м. н., 1498 ВО II, 413). 

5. надійти (1): коли(ж) ємоу оу тьі(х) лєтє(х) заплата сА 
нє стала мьі сказоуємь то оупокоєноє дєржанїє... на вєкьі 
вічньш держіть (XV ст. ВС 22). 

6. (у знач, допоміжного дієслова) статися (1): ка(к) 
борьздо жалоба станєтсА дєди(ч)на тогдьі соудья алюбо 
по(д)соудо(к) мають на(м) сказать тоую жалобу (XV ст. 
ВС 12 зв.); 
О божа воля станет ся (2), станєт 

с А в о л А б о ж А (2) див. БОЖЇИ. 
ФОРМИ: інф. см... стати (1457 Со5*. II, 810; 1466 АЗ 

I, 60); перф. З ос. одн. ч. стал ся, ста(л) са (1369 ПСЧД)\ 
З ос. одн. ж. исталасл 2 (1370 Р 18; 1378 Р 25); сі стала 1 
(1457 Созі. II, 809); са... стала 1 (XV ст. ВС 22); сє... стала 
1 (1498 ВИ II, 413); сталася 1 (1499 Вй II, 449); стала сє 
1 (1499 ВО II, 447); ! стало(с) 1 (XV ст. ВС27); 3 ос. одн. с. 
исталосм 2 (1370 Р 18); са стало 2 (XV ст. ВС 31; 1424 
Р 100); стало са 1 (1499 ВО II, 448); стало сє 1 (1498 ВО 
II, 409); сє... стало 1 (1498 ВО II, 413); зіаіо зіа ]ез1: 1 
(1388 гРІ 108); 3 ос. мн. стали сє 2 (1499 ВО II, 448); 
см... сталі* 1 (XV ст. ВС 28); ! сьстали 1 (1460 ВО II, 270); 
майб. З ос. одн. станєть ся 1 (1498 ВО II, 409); ся... станеть 
1 (1499 АСД VI, № Зі; станетсд 1 (XV ст. ВС 12 зв.); са ста¬ 
нєт 1 (1488 АЗ І, 88); са...станєт 1 (1489 АЗ І, 89); ! станєт 
1 (1489 АЗ І, 89); баж.-цм. сп.З ос. одн. с. би са... стало 
(1445 Сові. II, 726; 1457 Сові. II, 810); нак. сп. 2 ос. одн. 
стан са, станся, стань ся, стань са, станься, зіапзіа (1388 
грі 103; 1393 Сові. II, 607; 1408 АкЮЗР І, 6; 1415 Р 86; 
1433 Р 120, 124; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1487 АЗ І, 239; 
1488 АЗ І, 241; 1492 АЗ І, 244; 1499 АСД VI, 2); и станєсА 
1 (1473 ЗНТШ V, 3). 
Див. ще СТАТИ1. 
СТАТІ див. СТАТИ V 
*СТАТОКЬ ч. (6) майно, скарб, статок: А челяд, и стадо, 

и статки домовьіе делили на польї (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 
8/1V, 18); стефа(н) воєвода ... присла(в)ши люди свои 
тайно горо(д) нашь брАславль зжогь и лю(ди) многїи голо¬ 
вами в поло(н) повє(л) и(з) ста(т)ки и(х) побра(л) (б. м. н., 
1495 ПЛПС); а єстли которьій стьіхь нє хотєл ємоу служити 
и он (о)ставивши (в ориг. и онставивши.— Прим, вид.) 
имінє єдь прочь зо всимь своимь статкомь (Вільна, 1499 
АЗ І, 118). 
ФОРМЙ: ор. одн. статкомь (1499 АЗ І, 118); знах. мн. 

статки (1459 АрхЮЗР 8/ІХ, 18; 1498 АЛМ 159); ор. мн. 
статьки, ста(т)ки (1495 ПЛПС; 1496 ПЧФГ 36). 
Див. ще *СТАТ. 
СТАТОЧНО присл. (1) (стч. зіаіеспе, ста. зіаіесгпіе) 

стало, постійно: тоє оусє вьішєписанноє слоубоуємо здер¬ 
жати... и полнити вірно и стато(ч)но (Хотин, 1455 
Созг. II, 775). 

*СТАТОЧНЬІИ прикм. (3) (стч. зіаіеспу, стп. зіаіесг- 
пу) 1. сталий, незмінний (1): А по нашє(м) животі, кого 
бь (!) избєре(т) бьіти г(с)дарє(и) (зіс.— Прим, вид.) оу на- 
шєи земля... то(т) абьі имь нєпоруши(л) нашєго даанїа... 
але абьі єму оутвнрди(л)... зану(ж) єсми ему дали за єго 
вірную службоу и стато(ч)ную приАзнь (Сучава, 1453 
Сові. II, 473). 

2. поважний, статечний (2): а да(в)ши и оузнамєнавш(і) 
тоє з добрьімн (і) статочними лю(д)ми, тогди па(н) михаи(л) 
имає(т) имь дати остато(к) пинАзєи (Сучава, 1452 Сові. 
II, 422); а мьі па(к) слюбоуємь... попо(л)нити по(д)лу(г) 
того нашєго... запису... без хитрости, яко(ж) оусАкому 

стато(ч)ном(у) хр(с)тїанину прислушае(т) (Серет, 1453 
Сові. її, 766). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. стато(ч)ном(у) (1453 Сові. II, 766); 

знах. одн. ж. стато(ч)ную (1453 Сові. II, 473); ор. мн. ста- 
точними_ (1_452 Сові. II, 422). 

•СТАТУТ'Ь ч. (1) (стч., стп. зіаіиі, сен. зіаіиі, лат. 
зіаіціит) (зведення законів держави) статут: Продал єсми 
имєнє... водлє права посполитого и статуту великого княз- 
ства литовского... за третию част всих имєнєй моихь (Во¬ 
лодимир, 1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: род. одн. статуту (1475 Л5 І, 72). 

СТАУЧАНЄ мн. (8) (назва села на Буковині) Ставчани: 
дали и потвердили єсми... села... на имі... шєрбьіно и стау- 
чанє (Сучава, 1462 Сові. О. 10); и да ест тоє село на имі 
Глодінїи, гдє бил Стан, подли Ставчан, от нас оурик... 
монастироу от Хомор (Сучава, 1490 ВО І, 437). 
ФОРМИ: наз. стаучанє 1 (1462 Сові. О. 10); Ставчан<и> 

І (1475 ВО І, 203); род. Ставчан, ставча(н), ста(в)ча(н) 
4 (1490 ВО І, 437; ДГСХМ); Стьвчан, стьвча(н) 2 (1490 
ВО І, 436; ДГСХМ). 
СТАХЇЕ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. Євь- 

статии, гр. ЕбсттаОю?) Євстахій, Єастафій, Остап: А на 
то єст зєликаА марторїА... поп Стахїє Побратскїи, и бояри 
наши (Сучава,. 1464 ВО І, 84). 
Див. ще ЕВСТАТИЕ, *ЄУСТАТЇИ. 
*СТАХНИКЬ ч. (1) (особова назва, пор. Єустатїи, 

Стахїє): а при то(м) бьіли добрии пєтро судиА пєрємьіскии... 
стахни(к) пєтровскии (б. м. н., 1419 Р91). 
ФОРМИ: наз. одн. стахни(к) (1419 Р91). 
Див. ще СТАШКО. 
СТАШКО ч. (4) (особова назва, пор. Єустатїи, Стахїє): 

Мьі па(н) сташко ись давьідова староста самборьскьш при¬ 
водимо то ку вічнои памАти нинішнимь и потомь бу(д)- 

чимь илья влдка прємьішлєскьш... жаловаль сА прє(д) 
кролємь на стрілковці ажє оубивають сА оу землю оу 

црквную (Погоничі, 1422 Р 97); мьі Стєфань воєвода... 
чинимь знаменито... ожє прїидоша прід нами... наши 
оубози люди от Хорловскаго трьгоу на имі Карлакь 
Ласловь... и Сташко... и продали намь свою правоую и 
питомоую о(т)ниноу (Сучава, 1470 ВО І, 149—150); А коли 
єсми у пана Василя пенязи брал за тоє имінье, при том 
бьіл... пань Сташко (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141). 
ФОРМИ: наз. одн. Сташко (1422 Р 97; 1470 ВО І, 150; 

1496 АЛРГ 78; 1498 АрхЮЗР 8/^, 141). 
Див. ще *СТАХНИКЬ. 
*СТВЕРДИТИ дієсл. док. (1) (що) (засвідчити прав¬ 

дивість, істинність чого) ствердити, підтвердити: 
Люцкьіе справи, еслибьі не били стверженьї голосомь 
светковь... бордзо бьівають вь запомненю (Луцьк, 1389 
РЕА І, 26). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. пас. З ос. мн. еслиби били ствер¬ 

женьї (1389 РЕА І, 26). 
Див. ще *ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПО¬ 

ТВЕРДИТИ 2, *ПОТВЄРЖАТИ 2, *ПОТВЄРЖДАТИ 2, 
*ПОТВЄРЖДИТИ 2, *ПОТВЄРЖИВАТИ, *СТВЄРЖАТИ, 
“•'ТВЕРДИТИ1, *ОУТВЕРДИТИ 4, *ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТ- 
ВРЬЖДАТИ. 

*СТВ€РЖАТИ дієсл. недок. (1) (стп. зішегсігас) (що) 
(засвідчувати правдивість, істинність чого) стверджува¬ 
ти, підтверджувати: и тоую Ста(в)ропигїю мн(с)тнрю пє- 
чє(р)ско(м) с прєділами єго стве(р)жаємь и (з)моцняє(м) 

...по(д)лоугь листоу... великого кнзи роуского андрєя 
(б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. ствє(р)жаємь (1481 ГПМ). 
Див. ще *ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПО¬ 

ТВЕРДИТИ 2, *ПОТВЕРЖАТИ 2, *ПОТВЄРЖДАТИ 2, 
*ПОТВЕРЖДИТИ 2, *ПОТВЕРЖИВАТИ, *СТВЕРДИ- 
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ТИ, ♦ТВЄРДИТИ1, *ОУТВЄРДИТИ 4, *ОУТВЄРЖАТИ, 
♦ОУТВРЬЖДАТИ. 
СТВОЛОВИЦКИЙ прикм. (1): А при том бнл духов- 

никмой поп ИваньСтволовицкий (б.м. н., XVст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 29). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Стволовицкий (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІУ, 29). 
Пор. ‘СТВОЛОВИМИ. 
♦стволовими мн. (1) (назва села у Волинській зем¬ 

лі): записую жоні своей Мари: Стволовичи, село Жита- 
ии (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
ФОРМИ: знах. Стволовичи (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 

27). 
СТЄБНИК ч.(5) (назва річки у Молдавському князівстві): 

и мн... дали... єсмьі ему... правою о(т)нину, на имі бон- 
тєщїи на стебнику (Васлуй, 1442 Сові. II, 101); а ми також 
и от нас есми дали... село... Бонтещи, межи Брьлад и ме¬ 
жи Стебник (Сучава, 1490 ВИ І, 387). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. село... межи Брьлад и межи 

Стебник (1490 ВО І, 387); місц. одн. иа Стєбникоу, стебни¬ 
ку 2 (!442 Сові. II, 101; !469 ВИ І, 136); на Стєбниці 1 
(1488 ВИ І, 325). 
СТЄЖЄРЄИ мн. (1) (молд. стежар «дуб») (назва діброви 

у Молдавському князівстві): и еще есми ему дали... селище 
юги пьтурникіра и сь стежереи (Сучава, 1445 Сові. II, 
212). 
ФОРМИ: наз. зам. ор. сь стежереи (1445 Сові. II, 

212). 
*СТЄЖКА ж. (6) стежка (5): а одь тнхь копцовь лист» 

Мнховь пущаючи влево, а пана Максима вправо, на пуль 
мили дольїною и стежкою до долнньї Бубновьщи (Новосе¬ 
лиця, 1430 ГВКЛ 8); почьнши (х)отар той бранищи от 
обрьшїи Лаоурн... до стежки гдє гроб Алексин оу шипот 
(Сучава, 1490 ВИ І, 420); и я подлугт» листу гдрского обед- 
ві тьіе нивки отехаль к Плоской ниве подле дороги... 
которая ж идеть.. в долину стіш кою просто на взгорокт» 
(Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); 
Злодейская стежка (1) див. *ЗЛОД'£ИСКИИ. 
ФОРМИ: наз. одн. стє(ж)ка (1488 ДГСПМ); род. одн. 

стежки (1490 ВИ І, 420); знах. одн. стежку (1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 18); ор. одн. стежкою 1 (1430 ГВКЛ 8); стішкою 1 
(1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158). 
СТЄКА ч.(1) (особова назва): а такожє есми потвердили 

монастироу нашемоу(оуси татаровє)... на имі... стека 
сь чєлідью си и сь свои(м) пасинко(м), алє(к)са сь чє¬ 
лідью си (Сучава, 1462 Сові. ^. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. стека (1462 Сові. О. 11). 
*СТЄМНИКОВЬ прикм. (1) <0 ст(ємниковь) 

д'Ь- ль (1) (назва пагорбка у Молдавському князівстві): 
а хотарь тімь... сєло(м)... почєншє о(т) чєтирє доубьі... 
до ст(ємниковь) діль (Васлуй, 1437 Сові. І, 515). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ст(ємниковь) (1437 Сові. І, 515). 
*СТЄНКА ж. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тімь мн... дали есми ємоу... село на ревти... 
оу конєць стєнки (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: род. одн. стєнки (1437 Сові. І, 541). 
*СТЕПАНОВСКИИ прикм. (1): Се здіся просиль у нась 

дворянинь нашь Тишко Ходкевичь... Степановскихь се¬ 
лить... на имя Струковицкого дворища, а Тасеневичь 
дворища (Краків, 1454 АЛМ 12). 
ФОРМИ: род. мн. Степановскихь (1454 АЛМ 12). 
*СТЄПАНОВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): гринь даєть ведро мєдоу... из нєкра- 
шєвщиньї по(л)тора вєдра мєдоу Стєпановщиньї дві вєдрі 
мєдоу (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. Стєпановщиньї (бл. 1458 Р 167). 
СТЄПАНЬ ч. (11) (особова назва, цсл. Стефань, гр. 

2тєсраУоь): А се дьяци стєпань мєлєхови(ч) мелентии ку- 
цєви(ч) (Львів, 1370 Р 18); Ино я, Стєпань Куначковичь 
Гуща... записую князю Федору... третюю частьотчизньї 

именія моего (Луцьк, 1449 АЛМ 8); И стєпа(н) єрмоли(ч) 
з братьєю своєю до кни(г) зє(м)ски(х) не послали сА (Віль¬ 
на, 1495 БСКМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Стєпань, стєпань, стєпа(н) (1370 Р 

18; 1392 Р 47; 1395 ОТ, 166; 1449 АЛМ 8; 1495 БСКМ); 
знах. одн. стєпана (1495 БСКМ); ор. одн. стєпано(м) (1388 
Р 38). 
Див. ще ИЩФАНЬ, СТЄФАНЬ, ЩЄПАНЬ, ЩЕФАНЬ. 
*СТЄПАНЬ ч. (3) (назва поселення у Волинській землі) 

Стєпань: Вь Степани одь верхового а одь пішого не надо- 
бе, коли водою провадять (Стєпань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 
9); Писан оу Степани (Стєпань, 1489 А8 І, 89). 
ФОРМИ: місц. одн. вь (оу) Степани, Степани (2-а пол. 

XV ст. АЛМ 9; 1489 АЗ І, 89). 
*СТЄГІАНЬЧЬ прикм. (1) О степ аньч ь пере¬ 

возь (1) (назва переправи на Дністрі у Перемишльській 
землі): а и еще даль нізьі на дністрі о(т) мутвичьного по- 
тока до степаньча пєрєвоза (Казимир, п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: род. одн. ч. степаньча (п. 1349 Р 3). 
*СТЄП1ІН0ВЬ КОУТЬ ч. (1) (назва села на Буковині) 

суч. Степанівна: тімь мн... дали єсмн ємоу... шєпєлєвьі(х) 
село што заміниль за добриновци и стєпіновь коуть и по- 
лАноу гдє бьгль дань (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: знах. одн. стєпіновь коуть (1431 Сові. І, 317). 
СТЄРЄЧИ дієсл. недок. (7) 1. (чого) пильнувати, стерег¬ 

ти (що, чого) (2): уставлАємь ижє ка(ж)дн(и) рьїцєрь алю- 
бо простьі(и) зємлєнїнь коли хороугь(ви) по(д)несоуть 
што (!) умєль своєго мєстца стєрє(ч) а хороугвї своєи бо¬ 
роніть (XV ст. ВС 10 зв.); 

(без додатка) охороняти, стерегти (1): Мьг Александро 
Володимеровичь пожаловали есмо н(а) то(го) слугу Лари- 
вона Вела(в)ского: не надобе ему нам з слугами служби 
служити... не велели: подвода(ми), ни стеречи, служити 
ему служба з боярьі (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7). 

2. (чого) доглядати, стерегти (що, чого) (1): я Любарть 
Кгедеминовичь... записаль есми и даль село своє Рожьіс- 
че святому Иоанну Богослову... зь людми данньїми... 
(што) надь Стьіромь седять а стерегуть пушьт нашое Ре- 
товское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 

3. (що, чого) дотримуватися (чого), вірно виконувати 
(що) (3): мьі панове господарі нашєго, илїи воєводи.,, 
обицоуємь... оусікни слюбьі ... стеречи и... ховати (Львів, 
1436 Сові. II, 701—702); а даліи слюбоуємь... ижє тотн 
всіхь річей на вєр(х)писаннн(х)... обьвоАжутсА (!) и за- 
пишю(т) осмотріти и стеречи вірні (Хотин, 1448 Сові. 
II, 738). 
ФОРМИ: інф. етєрєчи, стеречи 3 (1436 Сові. П, 702; 

1448 Сові. II, 738; 1450 ЗНТШ XI, 7); стєре(ч) 1 (XV ст. 
ВС 10 зв.); теп. З ос. одн. стєрє(ж)ть (XV ст. ВС 11); З 
ос. мн. стерегуть (1322 АрхЮЗР ІЛЧ, 2); майб. 1 ос. мн. 
хочем... етєрєчи (1448 Сові. II, 738). 
Див. ще ОСТЄРЄГАТИ, ОСТЄРЄЧИ, ОСТРИГАТИ. 
*СТЄРЄЧИ СА дієсл. недок, (2) (бути обережним) осте¬ 

рігатися: аби тоє што к ва(м) писали безо лети писали бо 
ровно таковнми... льстАми прєз мистра и законь літь 
вьішьши(х) проминоулн(х) частокро(т) обольщоньг смьі а 
прото и на то(т) чась стєрєглисмьі сА абн на странєньє (!) а 
на стравліньє нєвжиточноє того літа тьі(х) то противь 
на(м) листовь хитре не змьіслили (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: перф. І ос. мн. стєрєглисмм са (1447—1492 

ЛКБВ); баж.-ум. сп. З ос. мн. бн ем... стерегли (! 447— 
1492 ЛКБВ). 
Див. ще \УЇ8ТЕРЕНАТ 8ІА. 
СТЄФАНЬ, СТЕФАНЬ, СТЕФАН ч. (892) (особова назва, 

цсл. Стефань, гр. Етєфауо?) Степан, Стефан: а на то... 
віра... пана стє(фана) нашєго сєстричича віра жюпана 
братула нАтедоула (Сучава, 1393 Сові. І, 14); а при томь 
били старци Печерского монастьіра... игумень Стефань 
Переломило попь Лисинскій Фалелей (Київ, І398ДГ/7М); 
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а такі жь мьі видавше єго млсрдьє к намь и доброволноє 
пристаньє дали есмьі приятелю нашому милому стєфанови 
воєводі землі молдавскои наші листи (Ланчиця, 1433 Р 
124); а па(к) привилїе, що имали слоуга на(ш), (моуша и) 
калина, о(т) наши(х) оуиковє, о(т) илїяша и о(т) стєфана 
воєводовє... на тоє половини о(т) рьшкани, аони дали оу 
ру(к) слузі нашєму, глигорови (Сучава, 1500 Сові. 5. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. Стєфань, стєфань, Стефан, стефан, 

стєфа(и), стєфань, Стєфань, Стефаи(ь), (стє)фаиь 475 
(1395 Сові. І, !4; 1398 ДГПМ; 1401 ЗКЄ; 1433 Соз*. І, 364; 
1443 ВАМ 41; 1457 ВО II, 257; 1466 БО І, 113; 1472 
йіР«А» 528; 1480 ОС 11; 1500 ВО 7 і т. ін.); ! Стїєфаи 1 
(1459 БО І, 31); ! Стєфана 1 (1493 БО II, 5); зам. род. ві- 
ра... Стєфань (Стєфань, Стєфаи) воєводьі 7 (1436 ВАМ 33; 
1458 БО І, 20; 1475 Сові. О. 4; 1479 ОС 141; 1493 СУО 6; 
Сові. 5. 176; 1500 ВО 7); род. одя. стє(фана), стєфана, 
Стєфана, стєфан<а), Стєфан(а), Стефа(и), Стефан 373 (1393 
Сові. І, 14; 1400 Сові. 1, 27; 1433 Сові ЛІ, 594; 1441 ОБАс 
40; 1456 БО І, 456; 1462 Сові. О. 11; 1470 0/Я«Л» 523; 
!48І БО II, 364; 1491 БО І, 459; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); 
стєф. 1 (1488 ВО II, 248); зам. наз. вишеписанньїи стєфаиа, 

мьі Стєфаиа вво(да) 4 (1432 ДГБІН; 1451 Сові. II, 400; 
1472 Сові. О. 26; 1479 Сові. 5. 98); дав. одн. стєфаиу, стє- 
фаиоу, Стєфаноу 12 (1433 Р 124, 125; 1435 Сові. II, 682; 
1480 ОС 10; 1481 ВО II, 364; 1493 ПОСВВ 151 зв.; 1499 ВО 
II, 420, 422, 423); стєфаиови 2 (І433 Р 124); зам. род. віра 
стєфаноу воєводи І (1460 0/#«Л» 515); знах. одн. стєфана, 
Стєфана, стєваиа (!395 Сові. II, 609; 1433 Р 121; 1462 
ВО II, 283,289; 1467 ВО II, 298; 1495 ВА; 1499 ВО II, 420, 
422); ор. одн. стєфаиомь, стєфано(м), Стєфаиом, Стефаиомь 
(1395 Сові. II, 610; 1434 Сові. II, 666; 1435 Со5/. II, 682; 
1462 ВО II, 289; 1496 ОКИБ; 1499 ВО II, 423, 425). 
Див. ще ИЩФАНЬ, СТЄПАНЬ, ЩЄПАНЬ, ЩЄФАНЬ. 
*СТЄФОУЛЬ ч. (2) (особова назва, молдпор. Стєфань): 

а стєфоулоу и сестри єго, мьрини... им... сі достало... се¬ 
ло на имі шєрбановцїи на сєрєті (Сучава, 1492 Со5^. 5. 
161); А на то єсть... віра пана стефоула (б. м. н., 1500 5 0 7). 
ФОРМИ: род. одн. стефоула 1 (1500 50 7); дав. одн. 

стєфоулоу (1492 Сові. В. 161). 
Див. ще СТЄЦКО, ЩЄФОУЛЬ, *ЩЄФЬНЄЛЬ. 
! СТЄЦКА див. СТЄЦКО. 
СТЄЦКАНЇИ див. СТЄЦЬКАНЬІ. 
СТЄЦКО, СТЬЦКО, СТЄЦЬКО ч. (106) (особова назва, 

пор. Стєпань): а на то послуси влдка ларивунь ис кри(ло- 
шани) пєрємьішльскии н печать єго... стєцко лоевьічь 
ис ходькомь братомь своємь и печать єго (Перемишль, 
1366 Р 12); а той річи свідьци... борись хоміковичь стьц- 
ко далАтиньскии (Галич, 1409 Р 74); а васковци стєцку 
воєводі о(т)писали єсмьі к волоскои зємли (Ланчиця, 1433 
Р !25); А при томь бьіли добриє люде... пань Сенько Ка- 
лєнниковичь пань стєцко микоули(ч) (Львів, 1478 ЗРМ); 

И оустал Стєцко та заплатил оуси тоти р злат татарских 
оу роуки Онє и братоу єго Косте (Сучава 1493 ВО II, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. стєцко, Стєцко, стьцко, (с)тєцко, 

ствцк(о> 31 (1366 Р 12; 1378 Р 26; 1409 Р 74; 1433 Сові. II, 
652; 1456 ЗСФ\ 1458 ОЖДМ; 1462 ВО І, 52; 1465 0/Я«А» 
518; 1471 ВО І, 165; 1493 ВО II, З і т. ін.); стєцько 2 
(1404 Со5*. II, 625; Р 68); ! Стєцка І (1458 ВО І, 19); зам. 
род. віра пана Стєцко 5 (1455 Сові. II, 540; 1458 0/#«А» 
512; 1460 Сові. 5. 4 1; 1467 ВО І, 121; 1468 ВО І, 126); 
род. одн. стєцка, Стєцка, стєц(ка), стє<ц)ка, стєцька 42 
(1425 Сові. І, 169; 1432 Сові. І, 327; 1438 0/Я«А» 472; 
1444 0/Я«Л» 481; 1457 ВО 1, 4; 1462 ВО І, 63; 
1465 ВО І, 88; 1467 ВО І, 119; 1468 ВО І, 128; 1490 
ВО І, 396 і т. ін.); стіцка 6 (1429 ДГОБК; Сові. І, 270, 
291; 1431 Сові. І, 311, 318, 325); ! стєцки 1 (1433 Сові. І, 
359); дав. одн. стєцку, стєцкоу 7 (1433 Р 123, 125; 1446 
Сові. II, 238; 1452 Сові. II, 422; 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627); 

Стєцкови, (с)тєцкови 3 (1455 Сові. II, 525; 1493 ВО II, 3); 
знах. одн. стєцка, Стєцька (1433 Р 125; 1471 АрхЮЗР 
8/ІІІ, 627; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20); ор. одн. стєц- 
комь, Стєцком, стєцко(м) (1433 Р 123; 1440 Р 142; 1470 
ВО І, 152). 
Див. ще *СТЄФОУЛЬ, ЩЄФОУЛЬ, ПЦЄФЬНЄЛЬ. 
*стєцковь прикм. (4): а на то віра... жюпана стєць- 

кова и сь братиАми єго... віра станиславова (Роман, 1392 
Сові. 1,8); а на то є(ст) віра... илїаша воєводи и стєцко в а 
и Петрова и віра боярь наши(х) (Баскакївці, 1431 Сові. І, 
315). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. стєцкова, Стєцкова 3 (1429 Сові. 

І, 258; 1429—1430 ВАМ 25; 1431 Сові. І, 315); стєцькова 1 
(1392 Сові. І, 8). 
Пор. стєцко. 
*СТЄЦЬКО див. СТЄЦКО. 
СТЄЦЬКАНЬІ, СТЄЦКАНЇИ мн. (2) (назвасела на Буко¬ 

вині) Тєцкани: Ті(м> мьг... да(ли) єсмьі ємоу... сь єдно 
силищь (!)... что с(А) иміноуєть Стєцьканьї... А хотар то- 
моу вьіш{є)реченомоу село Стєцканїи, ниже вь оусти 
Арзоул (Сучава, 1493 ВО II, 5—6). 
ФОРМИ: наз. Стєцькаин 1 (1493 БО II, 6); Стєцканїи 1 

(1493 ВО II, 6). 
СТЄЦЬКО див. СТЄЦКО. 
*СТЄЦЬКОВЬ див. *СТЄЦКОВЬ. 
*СТЄЧИ дієсл. док. (1) зійтися, зібратися: а... оть иное 

сторони гдє моА сила нєстєчєть а рать на конь оузьсАдеть 
а я о томь оузьвєдаю а к тобє ись птичєю язьжь вести нє- 
пошлю... богь мене поби(и) (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. стєчєть (1484 ЯМ). 
*СТЄ^АНЬ див. СТЄФАНЬ. 
СТИБОРЬ, ЦТИБОРЬ, ЩИБОР, ЩЇБОРЬ, ЩИБОРЬ, 

ЩИБОРЬ ч. (32) (особова назва)-, а на то послу¬ 
си пань ... воєвода цтиборь писарь яшко (Перемишль, 

1359 Р 10); а на то послуси влдка ларивунь ис кри(лоша- 
ни) пєрємьішльскии и печать єго... пань стиборь ходько 
яголниковьічь и печать єго (Перемишль, 1366 Р 12); И 
оуставшє слоуга наш Данчюл Ділі та заплатил оуси тоти 
пинізи... оу роуки слоузі нашемоу паноу Фетє Якобєс- 
коул и оу роуки кнігини єго Марини, оуноуки ІПибора 
старого (Сучава, 1488 БО І, 362). 
ФОРМИ: наз. одн. Щиборь, щиборь, Щиборь, щиборь, 

Щибор, щїборь 9 (1453 Сові. II, 459; 1456 ЗСФ; Сові. II, 
791; 1459 ВО І, 32; 1460 БО І, 41; ВО II, 276; 1461 ВО І, 
45; 1462 ВО І, 56; Со5*. О. 10); стиборь 2 (1366 Р 12; 1433 
Р 122); цтиборь 1 (1359 Р 10); зам. род. віра... па(н)... 
щиборь 1 (1460 Сові. 3. 34); род. одн. Щибора, щибора 
18 (1428 Сові. 1,228; 1448 Сові. И, 300, 306; 1458 0/Я«А» 
512; 1459 Сові. 3. 22; 1460 БО II, 270; 0/Я«А» 515; 1480 
ВО І, 246; 1488 ВО І, 361, 362 і т. ін.); штибора 1 (1455 
Сові. II, 769). 

*СТИРТА див. *СТИРЬТА. 
*СТИРЬТА ж. (4) (лит. зіігіа) скирта, стирта: и то, 

господару, помию: давьівали... княгини... Витовтовой, 
сь дьіма по куницьі... а кь жниву три дни... а сіна четьірьі 
стьіртьі ставять (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); а оу дво(р)- 
цьг в королєво(м)... жонька з дє(т)ми сама чєтвєрьта, а 
клАчь троє, а вольї три, а жита польчєтвє(р)тьі стирьтн а 
оу стирьтє по двєстє копь ржи (б. м. н-, XV ст. Я А); З 
нового мєста послано кнАзю вєликомоу теє(р)скомоу... 

н бочокь овьса на кони тамь жо а е сти(р)ть сена зь дво- 
ровь володими(р)ски(х) (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: род. одн. стирьтьі 1 (XV ст. ИК)\ стиртм 1 

(п. 1444 АкЮЗР І, 17); місц. одн. оу стирьтє (XV ст. ЯА); 
род. мн\ сти(р)ть (1488 УКТ). 
СТИСНУТИ дієсл. док. (1) (забрати частину території) 

потіснити, обмежити: а... хотел либьі пан Василеи 
Хрибтович, которою мірою подлє подвурА своєго мою 
отчизну стиснути... ино кн(є)г(и)ни єє милости нєнадобе 

25! 
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ничого с тьіми повити, нижлн я маю зо всимн тьімн о от- 
чизнє своєй мовити и оправоватн єн (Луцьк, 1494 А8 1,101). 
ФОРМИ: інф. стиснути (1494 А5 І, 101). 
! СТЇЄФАН див. СТЄФАНЬ. 
*СТЛЬПЬ див. СТОЛІТЬ. 
♦СТЛЬПЬ див. СТОЛПЬ. 
*СТЛЬПЬ див. СТОЛПЬ. 
СТО числ. (84) сто (80): коупиль пань пєтрь радціовь- 

скии дідицтво ПКЄКОЛЬТЬ о у шюлжичювь — за сто гривень 
віснихь (Перемишль, 1366 Р 12); се я пань Васко Мошо- 
ньчьчи свідчю то... оже оузАль єсмь оу пана Ивашка сто 
купь оу Гулевича (Львів, 1421 Р 92); а в томь же сєлє па¬ 
сена єсть, а в то(и) пасєце сто бчо(л) (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 91 зв.); а єщє кнАзь Олєксандро придал сто коп ши¬ 
роких грошєйч Чєской манетьі братоу своємоу кнАзю 
Михайлоу к тьгм имінєм (Хвалимичі, 1475 Л5 III, 14); 
они продали... трєтоую част села от Мьлин... слоузі на- 
шемоу вірномоу паноу Жоуржоу гоумєнникоу за сто злат 
татарскьіх (Сучава, 1499 Вй II, 135); 

(у знач, іменника) сотня, сотка (4): взАли єсмьі вовса 

еі соть коло(д) вовса и шисть дєсАть колодь вовса (б. м. н., 
138&—1418 Р 34—35); и дококчана бьі(ст) міщанино(м) 
краковьскьімь шванполтомь, фіоль... по кожнєм (І) на- 

рожєннємь ді сьть дєвАтьдєсА(т) и л літо (Краків, 1491 
Щш 
ФОРМИ: наз. одн. сто 3 (бл. 1471 ЛКЗ 90, 91 зв.; 1484 

ЯМ)\ зам. род. от сто 36 (1408 Созі. II, 631, 632; 1434 
Созі. II, 668, 669; 1456 Созі. II, 789, 790; 1460 ВБ II, 273, 
274); йод. одн. ста, з№а (1413 ОЬ 48; XV ст. ВС 21 зв.; 
1421 Р 92); дав. одн. сту (1487 РИБ 226; 1489 АМВ; 1494 
АЛМ 54); знах. одн. сто (1366 Р 12; 1398 Р 57; 1407 Р 72; 
1421 Р 92; 1452 Созі. II, 422; 1455 Созі. II, 526; 1475 А8 
III, 14; 1487 РИБ 227; XV ст. ВС 35 зв.; 1499 ВИ II, 135 
і т. ін.); род. мн. сьть, соть, со(т) (1386—1418 Р 35; 1421 
Созі. І, 142; 1491 К6). 

! СТОААТИ див. СТОЯТИ 
СТОАТИ див. СТОЯТИ 
СТОБОР1ЇНЇИ мн. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тє(м) мьш (!)... дали и потврьдили єсмьі емоу оу 
нашїи зємлн... села(м) (!), на имА роужінінїи... и стобо- 
рінїи (Сучава, 1459 Созі. 5. 22). 
ФОРМИ: наз. стоборіиїи (1459 Созі. 3. 22). 
СТОБУХОВЬ ч. (2) (назва озера у Волинській землі) 

Стобихово: И мьі, великий князь Швьідригайло Олкгер- 
довичь, сее осмотриль у светомь евангелиеи Влодимерское 
церкви тне записьі... которое какь бьіло село и земли паш- 
нее и ловьі и сеножати и озеро Стобуховь и зь инньїми 
озерьі приданьї святой церкви... подлугь записовь прод- 
ка нашого, опять церкви Божей потвердили есмо (Луцьк, 
1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Стобуховь (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); 

знах. одн. Стобуховь (1444 АрхЮЗР 1 /VI, 8). 
*СТОГЬ ч. (4) стіг: о бранїю стоговь ті(ж) сто(г) жита 

алюбо пшєнїцн хто удень возмє(т) сЖдоу за виноу 5 гри¬ 
вень (XV ст. ВС ЗО); одно ж дозволяю зятю моєму и доч- 
це моей на потребу имь самим на селидбу з ведомомь моим 
у дуб рове моей... дерева утяти и травьі укосити, а дуброви 
моей... не копати и сіна вь стоги не кидати (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: знах. одн. сто(г) (XV ст. ВС ЗО); род. мн. сто¬ 

говь (XV ст. ВС 8, ЗО); знах. мн. стоги (1472 АрхЮЗР 
8/ІП, 3). 

*СТОЖОК'Ь 1 ч. (1) стіжок: а с того млина тєжь на го- 
родь жито вєзоуть, а дани по(л)трєти колоди оу стожьку 
(б. м. н., XV ст. ИК)‘ 
ФОРМИ: місц. одн. оу стожьку (XV ст. ИК). 
*СТОЖОКТ>2 ч. (1) (межовий знак) стіжок: а тако єсмо 

ему дали... тото... село... Ако оуіхана к нєму границА 

о(т) рознова чєре(с) поле попєрє(к) на оустьє волово(г)... 
до пасіки а обчиною попєре(к) на стожки (б. м. н., 1424 
Р 99—100). 
ФОРМИ: знах. мн. стожки (1424 Р 99). 
СТОИКА ч. (7) (особова назва): ми стефа(н) воєвода... 

знаменито чини(м)... ожє... сновє флорини... продали 

слоуга(м) наши(м), стоикьи исноу его, манчюлоу, полови¬ 
на села о(т) оурдешїи (Бирлзд, 1467 Созі. 8. 68—69); и 
оуставшє наши слоуги, їо(н) пана... и бра(т) єго, стоп¬ 
ка... и заплатили оуситотн вьішєиисаннїи пннізи (б. м. н., 
1497 Созі. 8. 208). 
ФОРМИ: наз. одн. стоика (1467 Созі. 5. 69; 1497 Созі. 8. 

208); дав. одн. стоикьи, стоики 4 (1467 Созі. 8. 69; 1497 
Созі. 8. 208, 209); стоиці 1 (1467 Созі. 8. 69). 

*СТОКЛИШЬСКИИ прикм. (1) (пор. Стоклишки у 
Троцькому воєводстві): жалова(л) намь писарь нашь 
намєстьникь стоклишьски(и) Редько григорьєвичь иа 
воєводича троцкого (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. стоклишьски(и) (1499 ВФ). 
*СТОКМИТИ СІЇ діесл. док. (3) (з ким і без додатка) 

домовитися, умовитися, погодитися: и мьі єсми пришо(д)- 
ши прє(д) киАгиню илияша воєводиноую и пре(д) и(х) 
пани мо(л)давскии... и есми смирили сА и сьтокмили сА 
и оусі мєрзАчки есми пустили мимо сА (Самбір, 1459— 
1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп,); А також ппиидє прід на¬ 
ми... (Гра)да и своими оуноукьі... и стокмили сі и своєю 
сестрою Чєрною, пани Ивоулова, и дал(а) Град(а) и свои¬ 
ми оуноукьі сєстр(и своеи Ч)єрни от вислоужєнїє отца их 
єдно село на Чорном потоці (Сучава, 1461 ВИ І, 45); ас 
тєго віра наша... и віра наших бояр и по кой стокмлєнїи 
жадньїм обичаєм аби не бил зламан, и не имаєм в том бьіти 
виновати (Гирлов, 1499 ВО II, 424). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. стокмили сі 1 (1461 ВИ І, 45); 

<єсми) сьтокмили са 1 (1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фото¬ 
коп.); дієприкм. пас. мин. знах. одн. ч. стокмлєнїи (1499 
ВО II, 424). 
Див. ц<£*ПОТОКМИТИ, *ПОТОКМИТИ СЦ, *ТОКМИ- 

ТИ СІЇ, *ОУТОКМИТИ, *ОУТОКМИТИ сє. 
*СТОЛЄЦЬ ч. (13) 1. (символ верховної влади) престол 

(1): але вждьі хвала милому богу што ваша мл(с)ть зостали 
оу вашоє мл(с)ти стольцьі оу вєликомь кня(з)ствє литовь- 
скомь (Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.); 

(єпископська кафедра) престол (2): сє я кнАзь юріа 

холмьскии снь данилїа холмского по смрти сна моєго 

кнАзм Семена придали єсмо к цркви бжои преч(с)тои бгом- 

три на бгомоле вєчистоє села стрижово слєпчє... к столцу 
єп(с)піи холмьскоє (Холм, 1376 Р 22); про то(ж) митропо- 
ли(т) кто боудє(т) о у нашєи зємлн, на нашо(м) (зіс.— 
Прим, вид.) столци оу сочаві, алибо протопо(п), да не 
имає(т) ни едно діло, а ани (!) примАсоу жадного до тьі(х) 
попо(в) (Ясси, 1449 Созі. II, 392); 
столєць апоустольскии (1) (лат. зесіез 

арозіоііса) апостольський престол, престол папи римсько¬ 
го: далеи тьіи то исьтьіи листи мистровьі посліднии міли 

в собі таковоую річь как бьіхо(м) мьі кнзА бискоупа роу- 
дол-е-а полца (!) агіоустольского лєкгата атоу(т) жо и ва(с)... 
не хотіли бнхо(м) иміти за срідники а за єдначи покоя 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 

2. місцезнаходження судової інстанції (1): а вн и(х) 
товарь да не сміє(т) становити али становите о(т) то(г) 
сто(л)ца гдє ва(м) щкодє (!) оучинили, или сукно или бу(д) 
какьі товарь (Дорохой, 1437 ВІР № 8). 

3. (посада, службове становище) чин (1): Мьі воицєхь з 

бжиеи мл(с)ти ярцибискупь гнізденскии... петрь с кора(1) 
по(д)судокь познанскии слюбуємьг и слюбили єсмн сло- 
вомь и рукою вшитци при чти и при вірі нашои подлугь. 
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рАду и столцовь наши(х)... стецку воєводі землі молдав- 
скои (Ланчиця, 1433 Р 122—123); 
О вдовин столець (І) див. *ВДОВИИ; се- 

дити на вдовим с т о л ц ьі (2), с е д е т и на 
удовином столци (І) див. СЄДИТИ; с є с т ц 
на столцьі (2), сісти на оудовьємь 
стольци (1) див. СЄСТИ. 
ФОРМИ: род. одн. сто(л)ца 1 (1437 О//? № 8); ! полца 1 

(1447—1492 ЛКББ); дав. одн. столцу (1376 Р 22); місц. 
одн. иа (оу) сто(л)цьі, столцьї, стол(ь)цьї, стольцьт 5 (1454 
АЗ III, 10; 1492—1493 ПВФЧ; 1493 ПОСВВ 151 зв.; 1494 
РИБ 560); на столци, стольци 4 (1449 Сові. II, 392; XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 27; СЯ 40; 1454 АЗ III, 10); род. мн. 
столцовь (1433 Р 123). 
Див. ще *СТОЛЬ. 
*СТОЛЄЧНИКЬ н. (1) (стп. зіоіесгпік) член королів¬ 

ської ради у феодальній Польщі: Мьі... столечници до- 
брокгость сь шамотуль калискии андріи цолєкь су(д)- 
мирскии... слюбуємьі и записуемн сА стєцку воєводі 
землі молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. мн. столечници (1433 Р 122). 
*столко числ. (4) (неозначено-кількісний) стільки: 

а што па(н) петрь яновй(ч), наложи(т) на тоє имє(н)є... 
или што прибави(т) дрьжачи є(г) в сєбі, тогдьі А ... вси тни 
накладьі па(н)у пєтроу поплати(т) а тогдн па(н) пєтрь 
янови(ч) має(т) тоє имє(н)є... подати, мні... та(к) доброє 
и... с то(л)кими(ж) людмн... ка(к) А па(н)у пєтроу да(л) 
(Луцьк, 1467 ПИ № ІЗ); а тоє имє(н)є чємєрн(н), маю пода¬ 
ти игоумєноу... та(к) доброє и нарАжєноє и сто(л)кими(ж) 
лю(д)ми... ка(к) я в нє(г) взА(л) (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: ор. сто(л)кими (1467 ПИ № 13; 1490 Пам.). 
СТОЛНИК див. СТОЛНИКЬ. 
*СТОЛ НИ КОВЬ прикм. (3) (який стосується столь¬ 

ника, належить стольникові) стольників: а на то віра 
моА... віра пана юрьА столникова (Сучава, 1393 Со5*. І, 
14); мьі Стєфань воєвода... чиним знаменито... ожє тотн 
истинньї слоугьі наши Ивоул, брат пана Данчоула столни¬ 
кова, и сь нєпотомь єго сь Негра... дали нашємоу вірно- 
моу ианоу Игнатоу села столникова Данчюлова (б. м. н., 
1440 ОВАс 31). 
ФОРМИ: род. одн. ч. столникова (1440 ОВАс 31); наз. 

одн. ж. столникова (1393 Сові. І, 14); знах. мн. с. столни¬ 
кова (1440 ОВАс 31). 
СТОЛНИКОУЛ ч. (1) (придворний службовець у Молда¬ 

вії, який служив при княжому столі під час придворних 
свят і бенкетів та наглядав за стравами, також боярсь¬ 
кий чин) стольник: БоАрїи аноумє: Тьоутоул вєл логофьт, 
Доума, Гангоур... Фроунтєш столникоул (Сучава, 1491 
ВО І, 464). 
ФОРМИ: наз. одн. столникоул (1491 Вй І, 464). 
Див. ще СТОЛНИКЬ. 
СТОЛНИКЬ, СТОЛНИКЬ, СТОЛНИК ч. (423) (при¬ 

дворний службовець у Молдавії, який служив при княжому 
столі під час придворних свят і бенкетів та наглядав за 
стравами, також боярський чин) стольник: а на то віра 
моа вншє(писанаго) алєксандра воєводьі... тьмаша стол- 
иика и діти єго... віра оусихь болірь нашихь (б. м. н., 1400 
Сові. І, 37); а на то свідкове, пань вьілчА, пань кьірста, 
пані» коупчич дворникь, пан исаи, пань богдань столникь, 
пань албь чашникь (Сучава, 1434 Сові. II, 670); а на то 
ест... віра пана фру(н)теша сто(л)ника (Сучава, 1500 
Со5*. 5. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. столникь, столиикь, столни(к), 

сто(л)никь, сто(л)ни(к), столник, с(тол)ник, зіоіпук 53 
(1407 Сові. II, 629; 1418 Сові. І, 127; 1434 Сові. II, 670; 
1445 Сові. II, 730; 1458 ВО І, 19; 1466 ВО І, 113; 1472 ВО 
І, 170; 1483 С05*. О. ЗО; 1491 ВО І, 453; 1499 ВО II, 444 
іт. ін.); ск. н. стол. 1 (1470 ВО І, 153); зам. род. віра пана 
Лоука столникь 1 (1468 ВО І, 126); зам. ор. сь Тоадєр 
столникь 1 (1489 ВО І, 376); род. одн. столиика, стольни¬ 

ка, сто(л)ника, столни(к), столнїка, столнн(ка), смол¬ 
янка), (с)толиика, (столни)ка, (столник)а, столиик, 
столник(а), стол(н)и(ка), (ст)олннка, сто(л)н(...), 
(стол)иика, стол(ь)иика, ! столннка 355 (1400 Сові. І, 
37; 141 і 0/#«А» 439; 1420 Сові. 1, 136; 1431 Сойі. І, 318; 
1441 ОВАс 40; 1455 Сові. II, 540; 1466 ВО І, 106; 1478 
ВО І, 219; 1490 ВО І, 398; 1500 Сові. 5. 234 і т. ін.); зам. 
наз, пань бєриндіи столиика 1 (1436 Сові. II, 701); дав. 
одн. столникоу, столни(к), столн(икоу) (1434 Сові. І, 
374; 144! ОВАс 37; 1473 ВО І, 186, 187; 1479 ВО І, 221; 
1488 ВО І, 363; 1489 ВО 1, 376); знах. одн. столиика (1455 
Сові. II, 769). 
Див. ще СТОЛНИКОУЛ. 
*СТОЛНИЧЬ ч. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): сь трїи сєловє...да єст нашєн свАтіи монастири 
...сь вьсєм доходом, ись млини оу Столннч(и) на Бистриця 
(Сучава, 1491 ВО І, 463—464). 
ФОРМИ: місц. одн. оу. Столиич(и) (1491 ВО І, 464). 
*СТОЛНЇКЬ див. СТОЛНИКЬ. 
! СТОЛННКА (СТОЛИИКА) див. СТОЛНИКЬ. 
*СТОЛНЬІИ прикм. (1)0стольноє місто (1) 

столиця, місцеперебування можновладного князя: писано 
под нашими пєчатами на столномь місті оу сигітоу (Сі- 
гет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: місц. одн. с. на столномь (1404 ГМ). 
СТОЛП див. СТОЛПЬ. 
СТОЛПУВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а на то послу- 

си... пань пєтрь ивановьічь и печать єго... пань нівьступь 
столпувьскии и брать єго фаниславь (Перемишль, 1366 
Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. столпувьскии (1366 Р 12). 
СТОЛПЬ, СТОЛПЬ, СТОЛП ч. (66) 1. (межовий знак) 

стовп (65): а хотарь тімь два сєломь почєншє о(т) горі 
на два доуба расохата... о(т) толі прости... на стльпь 
(б. м. н., 1415 Сові. І, 121); а хотар томоу містоу да єст 
почєнши от потока... та на цариноу до край цариньї, гдє 
поставили столп (Дольний Торг, 1466 ВО І, 114); А хотар... 
почєнши оть оусти лопатнои бєзинємь... до столпа (б. м. 
н., 1500 50 7). 

2. назва храму (1): Пишемь вашей милости, ижь биль 
намь чоломь попь Бавила оть светого Спаса оть Стольпа, 
а сказьіваеть, что же дей обидь чиниться ему вельми много 
(Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. столпь, сто(л)пь, столпь 4 (1453 

Сові. II, 445; 1468 ВО І, 128; 1492 Сові. 3. 162); зам. род. 
от столпь, сто(л)пь 2 (1446 ПГСПМР; 1499 В О II, 136); 
род. одн. стольпа, столпа, сто(л)па 7 (1428 Сові. І, 224; 
1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1466 ВО І, 114; 1468 ВО І, 128; 
1488 ДГСПМ; 1500 50 7); стльпа, стльпа 2 (1415 Сові. 
І, 122; 1458 МіН.Оос. 122); зам. місц. на... сто(л)па 1 (1488 
ДГСПМ); знах. одн. столпь, сто(л)пь, ст(олпь), столпь, 
(с)то(лпь), столп ЗО (1446 ПГСПМР; 1453 Сові. II, 445; 
1466 ВО І, 114; 1475 ВО І, 206; 1488 ДГСПМ; Сові. 3. 
127; 1489 ВО І, 374: 1495 ВО II, 78; 1497 ВО II, 119; 1499 
ВО II, 136); стльпь, стльпь 9 (1415 Сові. І, 121; 1438 
ОВАс 27; 1446 ПГСПМР); місц. одн. зам. знах. иа... 
сто(л)поу 8 (1488 ДГСПМ; Сові. 3. 127); иастльпі 1 (1415 
Сові. І, 121); Оав. мн. столпам (1494 ВО II, 35). 

* СТОЛЬ ч. (4) (єпископська кафедра) престол, стіл (2): 
мьі Олєксандро воєвода... знаємо чинимь... ожє тоть ис- 
тинньїи Оганєсь єпискоупь ворменскьш пришєль к намь, 
на нашь столь, на молдавскьіи, и оуказалсА намь правьіми 
листьі восєлєньского патрїярха. (Сучава, 1401 ДІЯ 45); 

сісти на столі (2) див. СЄСТИ 2. 
ФОРМИ: знах. одн. столь (1401 ДІЯ 45); місц. одн. 

иа столі (1392—1393 РФВ 170). 
Див. ще *СТОЛЄЦЬ 1. 
*СТОЛЬНИКЬ див. СТОЛНИКЬ. 
*СТОЛЬПЬ див. СТОЛПЬ. 
*СТОЛЬНИКЬ див. СТОЛНИКЬ. 
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*СТОПЄНЬ див. *СТОУПЄНЬ. 
*СТОРОЖА ж. (8) 1. сторожа, охорона (1): Тіжь оустав- 

лАємь хто имаеть ста(д) конная алюбо жєрєбАчья имаєть 
по(д) стороже (!) паствить о(т) юрьева ДнА до мїхаилова 
днА (XV ст. ВС 37 зв.); 

(охорона купецьких возів у дорозі) сторожа, варта (4): 
а кто не идєгь на більш городі», толко имєгь дати на тА- 
гАнАкАчю холко у біломь городі... а на сторожу оть каж- 
дого воза по дванадесАте грошь (Сучава, 1408 Сові. II, 631); 
а кто не идєгь до Белогород, а он абьі дал оу Лапоушноу 

мито Бьілогородскоє... а на сторожоу от воза по ві гроши 
(Сучава, 1460 ВО II, 273). 

2. феодальна повинність нести сторожову службу (І): 
А такожє от того села да не дадоут намь ни сторожи, и 
ни дєсітино у от пчєльї (Сучава, 1438 О В Ас 28); 
на (о у) сторожу ходити (2) виконувати 

сторожову повинність; да не даду(т) да(н), ни посадоу, ни 
по(д)во(доу), ни илиша, ни на млино(х) наши(х) да не ро¬ 
бить, ни на горо(д), ни на сторожу да не ходА(т) (Сучава, 
1453 Сові. II, 492); И дали єсмьі тим селам вишєписанним 
сєс лист нашь на то, щоби не платили нам дан... ни оу сто¬ 
рож да не ходіт (Дольний Торг, 1475 ВИ І, 200). 
ФОРМИ: род. одн. сторожи (1438 ОВАс 28); знах. одн. 

сторожу, сторожоу, сторож (1408 Сові. II, 631; 1434 Сові. 
II, 668; 1453 Сові. II, 492; 1460 ВО II, 273; 1475 ВО І, 
200); ор. одн. под ! стороже (XV ст. ВС 37 зв.); знах. мн. 
сторожи (1456 Сові. II, 789). 

*СТ0РОЖИНЄЦКИИ прикм. (1): били дани тоти н 

дркви ис попи,- о(т) деда нашего о(т) алєксандра воєводи 

почє(н)ши о(т) соучавскои волости... д црковь сторожи - 
нєцка и(с) попо(м) (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. стерожииєцка (1490 ОС 147). 
Пор. СТОРОЖИНЄЦЬ. 
СТОРОЖИНЄЦЬ ч. (І) (назва села на Буковині) Сторо- 

жинець: тім же мьі... дали єсми ем(оу) оди но село оу нашєи 
земли, на имі сторожинєць (Сучава, 1448 Сові. II, 300). 
ФОРМИ: наз. одн. сторожинєць (1448 Сові. II, 300). 
СТОРОНА ж■ (294) 1. (напрямок) бік, сторона (169): 

а хотарь тімь сєломь по старому хотару со оусихь стороні» 
(Сучава, 1411 0//?«Л» 439); а хотарь тімь селамь вьсімь 
сь всіма старьтми хотари о(т) вьсіхь сторо(н) (Хотин, 
1435 465); а хота(р) да є(ст) тому половина села 

о(т) оуси(х) сторо(н) (Бирлад, 1467 С05/. 5. 69); бо вша 
мл(с)ть можете тому сами добре розоумєти аже о(т) оуси(х) 
сторонь погаиьство татаровє и ту(р)ковє на хрестияньство 
какься оукрєпляють такься оукрєпляють (Вільна, 1493 
ПОСВВ 152); А хотарь имь по старомоу хотароу от оусихь 
сторонь, по коуда из віка оживали (Ясси, 1500 ВО II, 173); 

(місце, місцевість, що знаходиться не посередині, з бо¬ 
ку чого-небудь) бік, сторона (57): А тернаву ріку имивши 
с убою стороною (!) оли же до верха ріки тоі и... пусти¬ 
ні с убою сторону и о(т) бохурА лісьі и дуброви (Бохур, 
1378 В 24); по той стороні все чюдотворци (Краків, XIV— 
XV ст. ОБРН 112); А перешедши верховину Ровця, на дру¬ 
гую сторону той верховини, засталисмо пана Максима Тим- 
ковича (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); и по той стороні ста- 
воу, да оучиніть жєрствило (Сучава, 1448 Сові. II, 324); 
И о(т) верьховиньї ее котораА Впадаєть В дністрь з обоу 
двоухь Сторонь тоє річки Каменици землю Дєрьжати 
Маєть (Прилуки, 1459 Р 171); а на другу сторону тоєжь до¬ 
роги — доуброва и лєсьг (Манів, 1478 А5 І, 76); и на обє 
сторонє дороги іздАчи в мили и в двоу(х) лю(ди) грабили и 
кони и животиноу (б. м. н., 1495 ПЛПС); 
по левой сторонє (1), по левой (сто¬ 

рони) (2) див. *Л'ВВЬІИ; по правой сторони 
(2), по правой (сторони) (1) див. *ПРАВЬІИ А 

2. (краіна) сторона (21): таке(ш) кєдьі коли бьі сА при- 
годило помочи оу кролєвьстві пол(с)комь на далєкиі 

сторони, далеи Кракова и далєи пол(с)ки, к німцомь кри 
жєванцємь, тогди коли на(с) обошлють и оупомАнуть 
кро(л) влодисла(в) и ихь послєднии, имами помагати под- 
лу(г) всеі нашеі мочи (Сучава, 1395 Сові. II, 612); жалують 
намь брашовлінє, аже по ти(х) сторонь много ишкодьі 
чинАть людємь и(х) и торговцємь и(х) и забави (Устя 
Башія, 1435 Сові. 11, 677—678); вси королеве и вси хрє- 
стияньскии господареве, колько ихь суть, и всеє сторони 
западоу и италєйскихь сторонь, єднають ся и готовить 
ся и хотели би напротивь погань (б. м. н., 1498 ВО II, 
410); а єстли би дорозоумили с которои сторони... какоє 
зло... их милость тогди... тоє имают нам оусє оу казати и. 
оповісти (Гирлов, 1499 ВО II, 422—423). 

3. (особа, що позивається, контрагент договору, во¬ 
рожі між собою війська і т. ін.) сторона (44): аже єго не 
можємь добити можємь єго иска (!) сь обою сторону (б. 
м. н., 1352 Р6); а тьш старци смовившє сА с обою стороно- 
воу визнали и оуказали староую границю и врочища ме¬ 
жи дідошичи а межи жир Двою (Зудечів, 1430 Р 116); 

се А кнзь федко несвидьскии... внзнаваємь то си(м) наши(м) 
листомь... како єсмь А вірне служиль... кнА(з) швитрик 
гаилу противу сторонамь тьімь ис которнми жь вонь 
нішто иміль чинити (Кременець, 1435 Р !32); и тоуть... 
єсмо слюбили и правдоу свою оуказали ми и с нашими 
пани... абнхомь инои сторони жаднои не имали, але абьі- 
хомь до нашєи смерти господарєви иашєму казимировії... 
служили (Хотин, 1455 Сові. II, 774); а кто-бн тоє еднанье 
з нась с обоу сторонь изроушиль, тоть маєт заплатити ко¬ 
ролю иАть соть копь гроший (Вільна, 1482 А8 1, 79); 
Тогди имаем с обох сторон послати своих панов, аби тако- 
вои річи досмотрили и справєдливост оучинили (Гирлов, 
1499 ВО II, 424—425). 
ФОРМИ: наз. одн. сторона 2 (1459 АрхЮЗР 8/1V, 18; 

1482 А8 І, 79); 1 старона І (XV ст. ВС 13 зв.); род. одн. 
сторони 24 (1389 РЕА І, 27; 1420 А8 І, 25; 1421 А8 І, 27; 
1433 Р 123; 1443 Сові. II, 131; 1447—1492 ЛКБВ; 1455 
Сові. II, 774; 1467 ВО II, 297; 1478 А8 III, 17; 1499 ВО II, 
420 і т. ін.); стороні 5 (1408 Сові. II, 631,668; 1431 Сові. І, 
317; 1434 Сові. II, 668; 1435 МЗФ); сторони 2 (1468 ВО І, 
126; 1499 ВО II, 422); ! сторрони 1 (1458 Мік. Оос. 122); 
дав. одн. сторони 7 (1430 ГВКЛ 7, 8; 1479 ВО 1, 228; 1489 
ВО 1,374; 1492 ВО 1,510); стороні 6 (XIV—XV ст. ОБРИ 
112; 1436 Сові. І, 459; 1448 Сові. II, 323, 324; 1482 А8 І, 
79); сторонє 1 (1322 АрхЮЗР ІДИ, 2); знах. одн. сторону, 
стороноу, сторо(иоу), сторо(н) (1392 Сові. 1,7; 1429 Сові. І, 
269; 1430 ГВКЛ 8; 1451 Сові. II, 403; 1455 Сові. II, 770; 
1457 Сові. II, 810; 1462 ВО II, 292; 1470 0/Я«А» 523; 
1473 ЗИТШ V, 5; 1496 ПСВВ 192 зв. і т. ін.); місц. одн. 
оу (в) стороні 2 (1451 ДГШХ; 1484—1486 ГСПТЗ); иа 
сторонє ! (1447 АрхЮЗР 8/1V, 10); на сторона 1 (1453 
Сові. II, 472); наз. мн. зам. род. мн. от инших сторони З 
(1468 ВО І, 126; 1493 ВО II, 6; 1495 Сові. 8. 194); с оусих 
сторони 1 (1473 ВО І, 190); род. мн. сторонь, сторо(н), 
сторон, сторонь, (сто)ронь, сторо(ь), ст(орон), сторо(н) 
168 (1411 0//?«А» 439; 1426 Сові. І, 178; 1435 0/Я«А» 465; 
1442 Сові. II, 719; 1459 Р 171; 1464 ВО І, 86; 1470 ВО 1, 
153; 1479 ВО І, 224; 1489 ВО І, 372; 1493 ПОСВВ 152; 
1500 ВО II, 173 і т. ін.); зам. род. одн. от одинои (другои) 
сторонь 2 (1393 Сові. І, 13; 1431 Сові. І, 317); зам. дав. 
одн. по другои сторонь 1 (1403 і? 5 338); зам. місц. мн. на 
(по) оусих (тих) сторонь, сторон, сторо(н) 4 (1435 Сові. 
II, 677; 1451 Со5/. II, 403; 1475 ВО І, 206; 1476 ВО І, 209); 
дав. мн. сторонамь, сторонам (1434 Р 129; 1435 Р 132; 
1467 ВО II, 297); знах. мн. сторони 6 (1395 Сові. II, 612, 
613; 1445 Сові. II, 726; 1448 Соя*. II, 313; 1456 ВСФ); сторо¬ 
ни 1 (1447 Сові. II, 732); місц. мн. по (оу, во) стороиахь, 
сторона(х) З (XV ст. ВС 6; СЯ 41 зв.; 1459 Р 171); в ! ста- 
рона(х) 1 (XV ст. ВС 16); род. де. сторону, стороиоу 8 
(1352 Р 6; 1378 Р 24; 1412 Р 81; 1413 Р 83; 1435 Со5*. II, 
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679; 1485 ВИ II, 372; XV ст. ВС 28; 1500 Сові. 3. 234); 
! стороновоу 2 (1421 Р 96; 1430 Р 116); ! стороною 1 (1378 
Р 24); знах. де. стороні 9 (1431 Сові. І, 317; 1448 Сові. II, 
342: 1456 Сові. II, 568; 1457 Сові. II, 810: 1482 А 8 І, 79: 
1492 ВО І, 510); сторони, (с)торони 8 (1475 ВИ І, 206; 
1479 ВО І, 221; 1490 ВО І, 384; 1492 ВО І, 509; 1494 ВО 
II, 82); стороис 3 (1495 ПЛПС; 1496 ПДВКА 61; 1499 ВФ). 
Див. ще *СТРАНА, *СТРОНА. 

*СТОРОНИЦИ мн. (І) земельні угіддя: мьі алєк- 
сандрь воєвода... дали єсмьі тоижє цркви бродь о(т) мол- 
давьі што пониже романова торгу н стороници истои волос- 
ти (Сучава, 1408 Сові. І, 60—61). 
ФОРМИ: знах. стороници (1408 Сові. І, 61). 
*СТОРОННЬІЙ прикм. (1) (нетутешній) сторонній, 

чужий: А коли есмо тьіе земл^і заводиль, бьіло при томі» 
иньїхь добрихь людей много Волковянь и иньїхь сторон¬ 
ньо (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: род. мн. стороиньїхь (1451 АкЮЗР II, 106). 
*СТОХОТ ч. (2) (назва річки у Волинській землі, правої 

притоки Прип'яті) Стохід: сє А пани Фєдка... п(а)на 
Олизара Шиловича жона, чиню знакомито... вьідєчи 
сєстрєнца своєго... пилност до себе, дала есми ему имене 
оу вотчизиу на имА Любчо... ограничоное почонши посе¬ 
ред Мухотолок... по Стохот, Стохотомь... аж до вєлицкого 
ставу (Ровно, 1488 А5 1, 241—242). 
ФОРМИ: знах. одн. Стохот (1488 А8 І, 242); ор. одн. 

Стохотомь (1488 А8 І, 242). 
*СТОЧЄК7Ь ч. (І) (назва міста у Польщі, пор. Зіосгек): 

по ишєствьи стго дха за в нє(д)ли литовьскимь кнАзємь 
стати оу холмі а королеви оу сточьці (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: місц. одн. оу сточьці (1352 Р 6). 

СТОЯНЬ, СТОЯН ч. (12) (особова назва, пор. болг. 
Стоян): мьі пань алєксандрь воєвода молдавскьі и наши 
слугьі... пань прочєлникь стоянь, пань Ацько писарь... и 
оуси бояре молдавсцїи чинимьі знаємо... нашою доброю 
волею... королю польскому... слюбуємьіи ислюбили есмьі 
ему вірни бьіти и послушни (Кам’янець, 1404 Сові. II, 625); 
а на то... віра пана прочАлника стояна (Сучава, 1412 
0/Р«А» 440); дали и потвьрдили єсмьі имоу нашєи зємли... 
их правоую отниноу, що же бьіла таа отнина діда их Стоя¬ 
на сьіна Дрьманова (б. м. н., 1499 ВО II, 166—167). 
ФОРМИ: наз. одн. стоянь,Стояи, стоА(и) (1404 Сові. II, 

625; 1407 Сові. II, 629; 1443 Со5*. II, 179; 1490 ВО І, 434); 
род. одн. стояна, Стояна, стоАиа (1407 Сові. І, 57; 1411 
Сові. І, 95; 1412 0//?«Л» 440; 1420 Сові. І, 136; 1490 ВО І, 
434; 1499 ВО II, 166). 
СТОЯНЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а на то послуси 

влдка ларивунь не крн(лошаньі) пєрємьішльскии и печать 
єго... пань навоуи стояньскии пань навоико насАновь 
брать (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. стояньскии (1366 Р 12). 
СТОЯТИ !, СТОАТИ, СТОАТИ дівся. недок. (87) 1. (пе¬ 

ребувати у стоячому положенні) стояти (2): и пан Фєдко 
стоА (рєк): дай мне г(о)с(по)д(а)рю розьездьцьі з десАти 
копь (Ступно, 1444 Л5 І, 42); а гєргє стоявши рє(к): не 
имаю иноє при дши тоу(л)ко село що ми да(л) стєфа(н) 
воєво(д) (Сучава, 1449 Сові. II, 385). 

2. (бути встановленим, поставленим, посадженим) 
стояти, міститися (7): На которьіхь тьіхь плацахь над Го¬ 
родницею божница ихь... стоить (Луцьк, 1389 РЕА І, 
27); А ту исьтпали могилу.. Ако стоить на брєгь долиньї 
прості надубь (Галич, 1404 Р68); прото жь мьіоузрівшє... 
ажє тоє дворище пьісковича што на гугни стоить на облаз- 
ничь земли и мьі... оставили есмьі облазничі при томь дво- 
рищи (Зудечів, 1411 Р 79); и дали єсмьі ему... села на рєв- 
ті... пониже где камень стоить (Васлуй, 1436 Сові. І, 459); 
и пан Яньчинскиіі рек: тот дуб стоит на моей земли (Воло¬ 
димир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 119). 

3. (займати бойову позицію для ведення бойових дій) 
стояти (1): коли єсмь пєрвоє сіль на црьскомь столі тогда 
єсмь послаль биль к вамь асана и котлубугу вамь дати 
відание и наши посли нашли ва(с) под городомь под тро- 
ки стоАчи (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 

(розташовуватися десь для короткочасного відпочинку) 
стояти (!): оуставлАємь гді коли на воиноу идоу(т) аби 
нигді оу своєи земли оу сєлє(х) не стоялї (XV ст. ВС 28); 

(з'являтися) представати (2): коли тоть листь прислала 
теща его слугою своимь, нехай прііхавь туть стоить и 
листь тоть очистить (б. м. н., 1498 АЛЬА 169); стояли пе¬ 
ре^) нами очєвисто жалова(л) намь писарь нашь... на вое- 

водича троцкого на пна о(л)брьі(х)та ма(р)тииовича кга- 
сто(л)товича штожь о(н) встоупається вь єго ловьі лю- 
бєцькии за нємьно(м) (Вільна, 1499 ВФ). 

4. (у документі — бути записаним, бути вказаним) 
стояти (23): а додали есми оу сочаві оу сіхо стоить на сомо 
листу г тисАчи роублиі фрА(ж)коо (І) еєрєбра (Сучава, 
1388 ЗЬ 678); тогдьі коундрать оу(ка)заль свою границю 
и листомь и знамєньї щто на лісті стоАть (Галич, 1401 Р 
65); а про лєпшю твєрдость и пєчати свои есмо приложили 
и тьіхь свєдковь, которьіижь оу томь листу стоАть (Маиів, 
1478 І, 76); тьіх есмо светков просили, которьіж оу 
листу стоАт, абьі про лепшоую твєрдост пєчати свои каза¬ 
ли привєсити (Луцьк, 1487 АЗ І, 86); ино в том привилн 
стоит так: штож (панове) Цеценєвскии... продали тоє 
нмінє кн(А)зю Олександру Санкгушковичоу (Луцьк, 
1491 АЗ 1,94); ино в прьівильи о(т)ца нашого стоить, 
што(ж) даль дя(д)ку єго паноу миха(и)лу тоє имєньє люб¬ 
чо (Вільна, 1499 ВФ). 

5. (подлє кого, при кому, за ким і без додатка) (бути на 
чиїм боці, захищати кого, відстоювати чиї інтереси) 
стояти, заступатися (за кого, за що) (4): І сЬосгеш табу 
зіоіаіу ро<31е і росіїе \уа$гусЬ сіеіеу (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ^XXVI, 142); и хочу стоАти при нихь вірно своєю 
радою и помочью противу кажтому (!)... нєприАтєлю 
(Черняхів, 1435 Р 133); а то наипрьвьг стоА подли моєго 
отца... и чиниль емоу добро много, а по томь стоАль подли 
моєи маткьі... а тєперь стоить подли нась (Коломия, 1448 
Сові. II, 305); А... оть слоугь моихь твоимь оулоусомь 
коли шкода станєть... або коториє подлє мене стоАть... 
твоимь людємь коли шкода станєть, а о томь дєлє... А 
боудоу вєдати и тобє... рать свою ноущоу (б. м. н., 1484 
ЯМ)- 

(за що, о що, о чім) дбати, турбуватися (про що) (4): а 
што будєть вашєі держави под нами а ми за то не стоимь 
вамь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); ко (!) оу цА(р)А по¬ 
магати ему намь прозбою и посли... и о єго доброє стоАти 
(Троки, 1442 Сові. II, 719); али оу црА имаєть намь пома¬ 
гати прозбою и посли... и о веємь нашимь добромь стоАти 
(Ясси, 1445 Сові. її, 726); а тєперь стоить подли нась и 
стоить о нашємь доброту (Коломии, 1448 Сові. II, 305). 

6. (проти кого, проти кому, проти чого) виступати (3): 
єдно вьїкимаємь, нашєго господарі, королі полекого, про- 
тивь его и противь короуні, не имаемь николи стояти (Су¬ 
чава, 1435 Сові. II, 691); а мьі... не имаєм имь оуспоміноу- 
ти никакьіх от мимошєдших річей и мерзАчкьі, що про¬ 
тивно нам стоАли (Сучава, 1468 ВИ II, 306); И добро би 
било и тобє со хрєстияньг мирь имати и посполь со всими 
хрєстияньскимн господарьг противьку поганьства стояти 
(б. м. н., 1498 ВО II, 410). 

7. (тривати, існувати довгий час) стояти (3): агородовь 
оу р ус кой земли нобьїхь не ставити ни сожьжєного не ру¬ 

бити доколА мирь стоить за с літ (б. м. н., 1352 Р 6); А 
по них, кто боудєт намАсник томоу свАтомоу мАстоу, та¬ 
кож да дрьжит по вишєписан(омоу), до колі боудєт стоя¬ 
ти и свАтьіи монастирь (Гирлов, 1499 ВБ II, 156). 

8. (перебувати у стані, вираженому іменною частиною 
складеного присудка) стояти, бути (2): и что-бьг и нині 
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вашими опіканемь та богомолья стояла с покоемь (Холм, 
1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); и онь... не браль изь тое кліти 
ничого, ани скрини тьі не ворошиль, которая стояла не 
замкнена (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

9. безос. подобає, водиться (4): и глєитуємь имь симь на- 
ши(м) листо(м) прави(м) и хр(с)стїАнскьімь глєито(м) яко- 

жє на усимь сті стон(т) на то абьі нмь доброволно и сло- 
бо(д)но прїнхати до нашєи зємли сь усими своими трьгов- 
ліми продавати и коуповати (Сучава, 1456 ПМВП); мьі 
стєфан воєвода... свідомо чинимь... ожє... дали єсми сєс 
наш лист глєитовньїи правьі христианскьі, щож на оусєм 
світі стоит... о у сим коупцєм з міста Ливовского (Ясси, 
1463 ВО II, 295). 

10. бути (І): И Нагорка а Шпица... вьступили сь нимь 
у еднан(ь)е передь добрими людьми, и з(ь)едналися сь 
нимь, и листомь ся записали, какь тая речь маеть межи 
ними стояти (Краків, 1489 РИБ 433). 

11. (в чом, на чом) дотримуватися (чого) (5): оуси боАрє 1 
молдавстїи чинимь знаменито ис сімь листомь нашимь... 
а же слюбоуємь и елю били єсми освіченному и вєлєб- 
ному... воло дис лаву... кролю полекомоу, литовскому, 
роускому и иньі(х) многи(х) земль осподарю, нашєму 
милому, и его дітемь... и намЬсткомь и(х)... ажє 
имаємь на то(м) стоАти и радити ємоу... аби пєрвьі(х) 
присАгь и записовь свои(х) прєдко(х) и свои записи... 
дєржаль и нєпорушиль (Сучава, 1433 Сові. II, 651); ино 
на чомь есмо слово нашо мовили и єму присягнули сь панн 
радою нашою, вь томь и стонмь н то єму будемо дєрьжати 
(б. м. н., 1496 Ви II, 405); 
на изьєднанїю сто ати (1) див. *ЗЬЄДНА- 

НЬЄ; на мироу стоати (1) див. МИРЬ 
Остояти на законі (3) судитися, мати судову 

справу: а тако(ж) коли оухотіть брашовіни пре(д) гава¬ 
ми стояти на законі, коли имє(т) бу(д) кто на ни(х) тігати, 
а они щобьі волни бьіли прїити до на(с), а бьіхомь ми и(х) 
судили (Васлуй, 1449 Соз/. II, 743); А також, коли оусхо- 
тіт Брашовіни прєд нас стояти на закон, коли имєт боуд 
кто на них тігати, а они да соут волни прити прєд нас, аби- 
хом мьі их соудили (в ориг. соудити.— Прим, вид.) (Суча¬ 
ва, 1458 ВИ II, 262); стоАти оу праве (4),сто¬ 
яти на п р а ві (1) судитися, мати судову справу: 
Николаи познчиль матєєви дєсА(т) гривє(н) а да(л) за 
сєбі пороукоу лаврина поко(л)коу днєи матєи заплатиль 
миколаєви пєнєзи опро(ч) пороучнїка по нєкоторо(м) дни 
зазваль миколаи пороучника на право о тьі(и) пєнєзи по- 
поучни(к) стоячи на праві рєкль жє матєи заплатїль мї- 
колаєвн пєнєзи (XV ст. ВС 31—31 зв.); СтоАли пєрє(д) 
нами очєвисто в правє, жаловаль на(м) бояринь смолєнс- 
ки(и), коурило ивано(в) сьі(н) еємєнова на дА(д)ковичо(в) 
свои(х)... што(ж) не хотА(т) дати єму ровного дєлу оу 
во(т)чині (Вільна, 1495 ВК)\ стоати вь токмьжи 
(4) дотримуватися договору, домовленості: А которни по 
нашєм животі от наставникь(и от братїн свАтого) міста 
сєго, кто нє боудєт стоати вь еємь нашєм токміжи, таковьіи 
да будєть (...— Прим, вид.) (Молдавиця, 1462 ВО 1, 70); 
А... кто нє боудєт стоати вь сим нашим токміжим, таковьі 
боуд<є)т под клітвою отєчєскою (Путна, 1476 ВО І, 212); 
за щкодьі стояти (1) див. ШКОДА. 
ФОРМИ: інф. стояти, стоати, стоати 15 (1352 Р 6; 1439 

Сові. II 712; Ш2Со&і. II, 719; 1445 Сові. II, 726; 1449 
Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760; 1458 ВО II, 262; 1489 РИБ 
433; 1498 ВО II, 410 і т. ін.); ! ст(о)аати 1 (1457 Сові. II, 
809); теп. З ос. оди. стоить 11 (1352 Р 6; 1388 8Ь 
678; 1404 Р 68; 1411 Р 79; 1436 Сові. І, 459; 1456 Сові. 
II, 788; 1499 ВФ); стоит 9 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1457 
ВО II, 257; 1460 Вй II, 269, 272; 1463 ВИ II, 295: 1491 АЗ 
І, 94; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119, 120); стоить 7 (1389 РЕА 
І, 27; 1403 ДАЙ; 1428 Со5/. І, 221; 1448 Со5Г II, 305; 1498 
АЛМ 159, 169); стои(т) 6 (1449 Сові. II, 386; 1452 Сові. II, 

422; 1456 ПМВП; 1457 Сові. II, 810; 1490 Пам.\ 1495 ВК)\ 
1 ос. мн. стоимь 2 (1392—1393 РФВ 170; 1496 ВИ II, 405); 
стоимьі 1 (1433—1443 АРМ); 3 ос. мн. стоать 5 (1401 Р 
65; 1462 ВО II, 289; 1475 А8 І, 70; 1478 А8 І, 76; 1484 
ЯМ); стоат 2 (1481 АЗ І, 77; 1487 А8 І, 86); перф. З ос. 
одн. ч. стоаль (1448 Сові. II, 305); 3 ос. одн. ж. стояла 
(1498 АЛМ 163); 3 ос. мн. стоали, стояли (1468 ВО II, 306; 
1495 АЛМ 83; ВК; ВМБС; ВМЗД; 1499 ВФ); майб. І ос. 
одн. хочу стоати (1435 Р 133); 3 ос. одн. будєт (бьдєт) 
стоати (стояти) (1462 ВО І, 70; 1476 ВО І, 212, 216, 217; 
1499 ВО II, 156); 1 ос. мн. имаємь (имаємь) стоати (стояти, 
стоати) 3 (1433 Сові. II, 651; 1435 Сові. II, 682, 691); сЬо= 
с2Єгп... БІоіаіу 1 (1433 ЗНТШ БХХУІ, 142); 3 ос. мн. има- 
ю(т) стояти (1457 Сові. II, 809); б аж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
чтоби•.• стоаль (1448 Сові. II, 305); 3 ос. одн. ж. чтобм... 
стояла (1440 АрхЮЗР 1/VI, 5); 3 ос. мн. абьі... стоялї 
(XV ст. ВС 28); нак. сп. З ос. одн. нехай...стоить (1498 
АЛМ 169); дієприсл. одноч. стоячи, стоачи 2 (1392—1393 
РФВ 170; XV ст. ВС 31 зв.); стоа 2 (1444 АЗ І, 42; 1448 
Сові. II, 305); перед, стоявши 1 (1449 Сові. II, 385). 
Див. ще СТАТИ Ч 
* СТОЯТИ 2 діесл. недок. (3) (мати ціну) коштувати: про- 

дал єсми имєнє... вьінявши за трєтию част зо всихь имєнєй 
моих отчизннхь, вьіслужєннхь и куплених в зємьли... 
волннской лєжачихь водлє права посполитого и статуту 
великого князетва литовского, вьісумовавши што болшь 
нє стоит за трєтию част всих имєнєй моихь (Володимир, 
1475 А8 І. 72); А іакожь намь маю(т) дати чоломь битьА 
на годь по пАти коуетєр€(и) коро(т)кихь а по пАти конє(и), 
а по камьцє што бьі стоАла за двадьцать копь г(р)шє(и) 
(Краків, 1487 АМЛ). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. стоит 1 (1475 АЗ І, 72); стоить І 

(XV ст. ВС 18); баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. што бьі стоАла 
(1487 АМЛ). 

*СТОАНОВЬ прикм. (2): ми алєксандрь воєвода... знаємо 
чинимь... ожє тота истиннаА маиколА дьїци стоАнова сь 
своими сньі...тАгали на влада (Баня, 1418 Сові. 1,126—127). 

0СтоАновь потокь (1) (назва потоку у Мол¬ 
давському князівстві): А хотарь томоу половин(и) села... да 
єст... почєнши от СтоАнова потока та прости чєрєс єдинь 
пискь (Васлуй, 1497 ВО II, 119). 
ФОРМИ: род. одн. ч. СтоАнова (1497 ВО II, 119); наз. 

одн. ж. стоАнова (1418 Сові. І, 127). 
Пор. СТОЯНЬ. 
*СТОАНЬ див. СТОЯНЬ. 
СТОАТИ див. СТОЯТИ К 
*СТОЯЧИИ прикм. (1) (про водоймище) стоячий, не¬ 

проточний: а тако єсмо єму дали... пєрво рє(ч)ноє село с 
тьіми со всіми пожитки... сь озєрн сь мочильї со всАки(м) 
тєкучи(м) и стоАчи(м) водами (Снятин, 1424 Р 99—100). 
ФОРМИ: ор. мн. стоачи(м) (1424 Р 100). 
СТПИЧЬНИКЬ, СТПИЧЄНИКЬ ч. (2) (особова назва): 

а той річи свідьци пань стриєць воєвода галицкии... пань 
миколан стпичьникь (Галич, 1409 Р 74); а тому свідьци 
пань миколаи стпичєникь пань зубрь Анєчии (Галич, 
1418 Р 89). 
ФОРМИ: наз. одн. стпичьникь, стпичєникь (1409 Р 74; 

1418 Р 89). 
Див. ще СПИЧНИКЬ. 
* СТРАВА ж. (4) харчі, страва (3): а то на каждую не¬ 

ділю каждому теслі даваль по с’ми грои (!) ишрокихь 
и єщи к тому истраву всімь дава(л) и єсти и пити (б. м. н., 
1386—1418 Р 35); нижли комоу в ни(х) дамо на истравоу 
тьімь они маю(т) видати нєжьдоучи рокоу (Краків, 1487 
АМЛ); 

(для тварин) корм (1): и ст(р)ави имь слюбуємь дати 
ихь конємь (Сучава, 1433—1443 АРМ). 
ФОРМИ: род. одн. ст(р)ави (1433—1443 АРМ); знах. 

одн. истраву, истравоу (1386—1418 Р 35; 1487 АМЛ). 
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•СТРАВИТИ дієсл. док. (2) (стч. зігауііі, стп. зігач/іс) 
(що) витратити, розтратити: Соуть нєкоторьі(и) што(ж) 
имаю(т) имєнья на (до)лгьш ча(с) пожївана а оу коро(т)- 
комоу часоу страви(т) (XV ст. ВС 24 зв.); и гєргє... рє(к) 
прі(д) на(с): правда, єсьі да(л) оу мои(х) роу(к) твои злати, 
на подєржанїє, али я... твои пинізи єсмь страви(л) (Суча- 
ва, 1449 Сові. II, 385). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. єсмь страви(л) (1449 Сові. II, 

385); майб. З ос. одн. страви(т) (XV ст. ВС 24 зв.). 
СТРАВИМ ч. (13) (особова назва): а на то... віра страви- 

ча (Роман, 1392 Сові. І, 8); а на то віра... братоула страви- 
ча (б. м. н., 1400 ОІЯ«А» 433); Писа Илі Стравич оу Со- 
чаві (Сучава, 1467 ВО І, 121); А пак(ь) привилїє що имала 
Мароуш(ь)ка и сестра єи Стан(ь)ка... діда их(ь) Косте 
Стравича... на тоє село... они еідє ю дали оу роукьі слоу- 
гам(ь) нашимь (Гирлов, 1499 ЯА 257). 
ФОРМИ: наз. одн. страви(ч), Стравич 4 (1395 Со5*. II, 

612; 1421 Сові. І, 142; 1467 ВИ І, 121; 1470 ВО І, 156); 
Стравич(ь) 1 (1499 ЯА 257); род. одн. Стравича, стравича 
(1392 Сові. 1,8; 1400 433; Со5/. 1,37; 1423 С05С І, 
157; 1426 Сові. І, 182; 1499 ЯА 257). 
Див. ще СТРАОВИЧЬ. 
! СТРАВИЧАВА (СТРАВИЧЄВА) див. •СТРАВИЧеВЬ. 
•СТРАВИЧЄВЬ прикм. (1): а на то... віра костина віра 

стравичава (!) (б. м. н., бл. 1400 Со5^. І, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ї стравичава (бл. 1400 Со5^. І, 27). 
Пор. СТРАВИЧ. 
•СТРАВИЧ Ь див. СТРАВИЧ. 
• СТРАВ Л Н ЬЄ с. (1) (стп. зіга^іепіе) знищення, згуба: а 

прото н на то(т) чась стєрєглисмьі сА абьі на странєньє(!) 
а на стравліньє нєвжиточноє... тьі(х) то противь на(м) 
листовь хитре не змьіслилн (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. одн. стравліньє (1447—1492 ЛКБВ). 
Пор. •СТРАВИТИ. 
•СТРАЖНИКЬ ч. (1) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ож 
прїид(оша) прєд нами... слоуга нашь Сьнгоур и сестра 
его Стана... и продали свою правою отн<и)ноу... ниже 
оустїи Стражника (Сучава, 1490 ВО І, 394). 
ФОРМИ: род. одн. Стражника (1490 ВО І, 394). 
•СТРАДНИЦЯ ж. (1) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): ті(м) мьі... потвердили єсми ємоу оу нашєи 
зємли... села... на вєр(х) стражници, гдє е(ст) жоудє ми- 
хаю (Сучава, 1434 Сові. І, 386). 
ФОРМИ: род. одн. стражиици (1434 Сові. І, 386). 
•СТРАНА ж. (5) (цсл. страна) (напрямок) бік, сторона 

(2): а хотарь томоу сєлоу доурнєїцомь да боудє(т) по ста- 
ромоу хотароу (от) вьсіхь стра(н) коуда из віка оживали 
(Сучава, 1433 Сові. І, 361); а хота(р) оуси(м) тА(м) вьі(ш)- 
писанни(м) села(м) о(т) вьсА(х) стра(н) да є(ст) по оусими 
своими старими хотарн (Сучава, 1470 ОІЯ«Ау> 522); 

(місце, місцевість, що знаходиться не посередині, а збоку 
чого-небудь) сторона (3): а пасика щобьі бьіла о(т) страни 
козїю кь вєлїкои той гороу (Сучава, 1454 Сові. II, 501); 
А хотар том(у) вишєписанномоу половина село (!)... да 
єст починшє от нижнєи странооу(!)... поперек на Би- 
стрицоу и горі оу бо(у)ковиноу, а от вишнин странни(!) 
... поперек на Бистрицоу (Сучава, 1491 ВО І, 472). 
ФОРМИ: род. одн. страни 1 (1454 Сові. II, 501); І странни 

1 (1491 ВО І, 472); знах. одн. зам. род. от нижнєи 1 стра- 
иооу (1491 ВО І, 472); род. мн. стра(н) (1433 Сові. І, 361; 
1470 £/#«А» 522). 
Див. ще СТОРОНА, •СТРОНА. 
І СТРАНЄНЬЄ (СТРАЧЄНЬЄ) див. •СТРАЧ'ЙНЬЄ. 
•СТРАННОПРИЕМНИЦА ж. (1) богадільня, притулок 

для бездомних бідняків: Тьіе вси села... маеть держати... 
владьїка Лункий... а всими церквями и ихь свесченьника- 
ми, нищихь обительми, болницами, странноприемницами 
радити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛЧ, 3). 

ФОРМИ: ор. мн. странноприемницами (1322 АрхЮЗР 
ІАЧ, 3). 

•СТРАОВИЧЬ див. СТРАОВИЧЬ. 
СТРАОВИЧЬ ч. (10) (особова назва): А на то віра... 

Братоула Страовича (Сучава, 1403 338); а на то в-Ьра... 
брату(ла ст)раовичА (Сучава, 1409 Сові. І, 70); а на то 
в-Ьра... братоула страовнчА (Сучава, 1412 440). 
ФОРМИ: наз. одн. страовичь (1404 Сові. II, 625; 1407 

Сові. II, 629); род. одн. страовичА, <ст)раовичА 4 (1408 
Сові. І, 61; 1409 Сові. І, 70; 1411 ОІЯ«А* 439; 1412 ОІД«А» 
440); Страовича, страовича, страови(ч) 4 (1403 ДГАА\ 
ЯЗ 338; 1411 Сові. І, 85, 95). 
Див. ще СТРАВИЧ. 

•СТРАТБА ж. (1) вид феодальної повинності: и мн, 
дорадившисе изь нашою княгинею, и зь нашими князи и 
боярьі, подлугь даня продковь нашихь, што бьшь придаль 
великий князь Любарть Кгидоминовичь Сушичьно и зь 
даню медовою и грошовою, н со всею стратбою и землею 
ловною и пашною... и бобровьіми ГОНЬІ, И СО ВСЬМИ ДОХО¬ 
ДЬ! (Луцьк, 1444 АрхЮЗР іЛЧ, 8). 
ФОРМИ: ор. одн. стратбою (1444 АрхЮЗР 1/VI, 8). 
•СТРАТИТИ див. ИСТРАТЇТЬ. 
•СТРАХОТИНСКИИ прикм. (1) О страхотин- 

ская дорога (1) (назва дороги): а хотарь ємоу вьішє 
страхотЬнЬ... на ворловоую могилоу, а о(т) това попєрєкь 
на страхоти(н)скоую дорогоу (б. м. н., бл. 1400 Сові. І, 
27). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. страхоти(н)скоую (бл. 1400 

Со5*. І, 27). 
Пор. •СТРАХОТИНЬ. 
•СТРАХОТИНЬ ч. (3) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): а хотарь ємоу вьішє страхотЬн-ь гори... а о(т) 
това попєрєкь на страхоти(н)скоую дорогоу... на край 
страхотьнЬ простЬ рєбро(мь) диломь (б. м. н., бл. 1400 
Сові. І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. страхотінЬ (бл. 1400 Сові. І, 27); 

місц. одн. на страхотинїє (бл. 1400 Сові. І, 26). 
•СТРАХОТ'ЙНЬ див. •СТРАХОТИНЬ. 

*СТРАХЬ ч. (1) страх: Але яко оузрАт сєс нашь лист, 
так тьш часом щоби до нас сь оусим пришли, без оусєго 
страхоу и без оусєго оусьмнАниа (Сучава, 1468 ВО II, 
306). 
ФОРМИ: род. одн. страхоу (1468 ВО II, 306). 
•СТРАЧЄНЬЄ с. (2) І. програш судової справи (1): 

тогдьі па(н) птрашь пиликовичь не могль бьіти к тому 
розьизду але політиль своА села тисмАнчаньї и тото(т)ь 
розьиздь прАтєлю (так.— Прим, вид.) своєму... себе місто 
модно о добьітьє и о страчіньє (Галич, 1404 Р 68). 

2. знищення (1): а прото... стєрєглисмьі сА абьі на стра- 
нєньє (!) а на стравліньє нєвжиточноє того літа тьі(х) то 
противь на(м) листовь хитре не змьіслили (Брест Куяв¬ 
ський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. одн. страчіньє 1 (1404 Р 68); І странє- 

ньє 1 (1447—1492 ЛКБВ). 
Пор, ИСТРАТЇТЬ. 
СТРАШКО ч. (1) (особова назва, пор. цсл. Євстратии, 

гр. Е6атратю£): а при том бьіли світки: вл(а)дьіка во- 
лодимєрский Порфирєй... а пан Страшко, Яшко СиропА- 
тич (Володимир, 1470 АЗ І, 65). 
ФОРМИ: наз. одн. Страшко (1470 А З 1,65), 
•СТРАШНИЙ див. •СТРАШИЬІИ. 
•СТРАШНЬІИ прикм. (5) страшний, страхітливий (1): 

А хто сію грамоту мою порушить... тому судить_Богь... 
во второе и страшное Христово пришествіе (Київ, 1398 
ДГПМ). 
Острашньїи судь(З) судний день, день страш¬ 

ного суду: а хотя бьі єсть міль иншій... рушати нашь 
запись, тоть ся разсуднть со мною на ономь страшномь 
суді (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); А кто пороушит или 
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вь забвєнїє оставит, таковьіи да даст отвєт вь день страш- 
наго сьда христова (я ориг. х(с)ва.— Прим, вид.) (Гирлов, 
1499 ВИ 11, 1Е6); день страшньїи (1) див. ДЄНЬ 2. 
ФОРМИ: род. одн. ч. страшиаго (1499 ВВ II, 156); знах. 

оди. ч. страшний (1401 ЗКЄ); місц. одн. ч. на страшиомь 
1 (1401 АкВАК 111, 2); на страшнємь 1 (1466 ВВ І, 106); 
знах. одн. с. страшиое (1398 ДГПМ). 
СТРЕТОВИЧЬ ч. (і) (особова назва): Се я пань Ивань 

Олександровичь Стретовичь... записаль есми сь своего 
имЬнья, зь Березовца, тридцать копь жита ^кь церкви 
пречнстое Богоматере (Березовець, 1486 АкЮЗР і, 295). 
ФОРМИ: наз. одн. Стретовичь (1486 АкЮЗР 1, 295). 
*СТРЕТЬ ч. (4) (особова назва): Казимироу брату оть 

му(р)тазм поклонь рекши бьі то бьіло СВЄДОМО ШТОЖЬ 
вьі нась брата своего здоровьА огьвєдиваєтє оть лє(то)ш- 
нєго и до сєго часоу стрета послали бьіли есте, ино тогди 
мьі окочинь они пришли оть своихь нєпрнАтєле(и) вели¬ 
кую працоу мели єсмо (б. м. н., 1484 ЯМ). 

ФОРМИ: род. одн. Стрета (1484 ЯМ); знах. одн. стре¬ 
та 1 (1484 ЯМ); ! трєта 1 (1484 ЯМ). 

*СТР€ЧЄНОВИЧЬ ч. (4) (особова назва): а па(н) гри- 
горєи стрєчєнови(ч) имаєть служити с того имішья копьє(м) 
игдЬ будєть на(м) потрєбно (Острог, 1437 Р 136). 
ФОРМИ: наз. одн. стрєчєнови(ч) (1437 Р 136); род. одн. 

стрєчєиовича (1437 Р 136); дав. одн. стрєчєиовичу (1437 Р 
136); ор. одн. стрєчєновичо(м) (1437 Р 136). 

*СТРЄЧЬНЬ1И прикм. (4) (стп. зіггесгпу) (спорідне¬ 
ний по батькові) двоюрідний, діал. стриєчний: коли(ж) 
братїя рожєная боудоуть в ьімєнїи а помроу(т) тогдьі на 
стре(ч)ноую братїю именїє прїидЬ(т) а помроу(т) стрє(ч)- 
ньш бра(т)я тогдьі на блішьє плємА именїє прїидЬ(т) (XV 
ст. ВС 36). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. стрє(ч)ноую (XV ст. ВС 36); 

наз. мн. ч. стрє(ч)нии (XV ст. ВС 36); місц. мн. о стрєчь- 
ни(х) 1 (XV ст. ВС 36); о ! сєстричнихь 1 (XV ст. ВС 8 зв.). 

! 5ТКІУ див. *СТРИИ. 
*СТРИ€ВКА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Стриївка: кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к то¬ 
му села: Янковцьі... двє Стриєвцє (Луцьк, 1463 АЗ 1, 54). 
ФОРМИ: наз. де. Стриєвцє (1463 АЗ І, 54). 
СТРИЄЦЬ ч. (1) (особова назва): а той рЬчи свЬдьци пань 

стоиєпь воєвода галицкии... стьцко далАтиньскии (Галич. 
1409 Р 74). 
ФОРМИ: наз. одн. стриєць (1409 Р 74). 
*СТРИЖОВО с, (1) (назва села у Холмськоми князівстві) 

Стрижів: Се я кнАзь юріа холмьскии... придали есмо к 

цркви бжои прєч(с)тои бгомтри... села стрижово слепчє 
(Холм, 1376 Р 22). 
ФОРМИ: знах. одн. стрижово (1376 Р 22). 
*СТРИИ ч. (2) (назва річки у Львівській землі) Стрий: 

Му... £Іа]ешо уш... хгеїо V іизіапзкоу уоІозІЬу Кгизеї- 
пісги па гусу зігіу (!) (Глиняни, 1395 ОБ 166); Дали єсмь 
на имА Шандрови и братии єго радевитєи дворищ ов тоу 
стороноу рЬки СоукилА, от стриА, кде доброславєць си- 
д'Ьль (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ! $1гіу (1395 СІ 166); род. одн. стрим 

(1473 ЗНТШ V, 3). 
*СТРИИКО ч. (1) (батьків брат) дядько, діал. стрий- 

ко: тоє вьсє що би имь оурикь сь вьсЬмь доход(омь) имь 
и дЬтємь н(х) и стрннкомь и(х) (Сучава, 1426 Сові. І, 182). 
ФОРМИ: дав. мн. стриикомь (1426 Сові. 1, 182). 
*5ТКІЬЕС2 див. *СТР1їЛЄЦЬ. 
СТРИМБЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): гЬ(м) ми... дали и потвердили єсми ємоу оу наши (!) 
зємли оу молдавскои села на им-Ь корнїи и стримбїн на 
кранові (Сучава, 1428 Сові. І, 209). 
ФОРМИ: наз. стримбїн 1 (1428 Сові. 1, 209); зам. дав. 

тЬмь сєлала(м) (!) стр(им)бїи 1 (1428 Сові. І, 209). 
СТРИМЕР див. СТРЬІМБА. 

*СТРИМТОУРА ж. (1) (назва місцевості у Молдав¬ 
ському князівстві): а хота(р)томоу монастиреви (от) стрим- 
тоури хотаромь горь до верха (Сучава, 1428 Сові. 1, 233). 
ФОРМИ: род. одн. стримтоури (1428 Сові. 1, 233). 
СТРОВЧЬ ч. (і) (особова назва): мьі алєксандрь воєво¬ 

да... чинн(м) знаменито... ожє тоть истинньш слуга нашь 
вЬрньш па(н) стровчь слоужи(л) намь правою и вЬрною 
службою (Сучава, 1425 Сові. І, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. стровчь (1425 Сові 1, 173). 
СТРОЄ 1 ч.(4) (особова назва): то село даль воєвода строє- 

ви и иваиови (оу)рикь сь оусємь доходо(м) о(у в'Ьки) вЬч- 
ньі (б. м. н., 1400 Сові. І, 37); тоє вьсе що би ємоу оурикь 
сь всЬмь доходомь, ємоу и братїамь єго малАтоу и строй 
и дЬтємь и(х)... нєпорушєно николижє на в'Ьки (Васлуй, 
1436 Сові. І, 473). 
ФОРМИ: наз. одн. строє (1400 Сові. І, 36, 37); дав. одн. 

строєви 1 (1400 Сові. І, 37); строн 1 (1436 Сові. 1, 473). 
* СТРОЄ 2 с. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... ож(є)... дали 
єсми юи (зіс.— Прим, вид.) оу нашєи зємли села... на имА 
дїякоулово село повніше строА н селище що оу томждє 
(зіс.— Прим, вид.) хотару єсть (Васлуй, 1438 Сові. II, 14). 
ФОРМИ: род. одн. стром (1438 Сові. II, 14). 
*СТРОЄЩИ мн. (2) (назва села на Буковині) Строїнці: 

ино мьі видЬвшє и(х) доброє произволєнїє, такжє и ми 
єсми дали тоє прА(д)рєчє(н)ноє село, строещи, оба кути 
и сь млино(м) (Сучава, 1453 Сові. II, 458). 
ФОРМИ: знах. строещи (1453 Сові. II, 458). 
Див ще СТРОИНЦИ. 
СТРОЙ нци ми. (1) (назва села на Буковині) Строїнці: 

мьі олєксандрь воєвода... чиньїмь знаменито... ожє... да¬ 
ли єсмьі имь оу нашєи зємли села и(х) на имА на тоуловь 
гдє є(ст) дворь и(х) и строинци (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. строинци (1429 Сові. І, 269). 
Див. ще *СТРОЄЩИ. 
СТРОИТИ діесл. недок. (1) (що) установлювати: Такоже 

ислюбиль нашємоу господствоу приАти и строити оусА- 
кїи порАднЬ церковний (Сучава, 1401 ДІД). 
ФОРМИ: інф. строити (1401 ДІД). 
*СТРОИШОРо ч. (1) (особова назва): ми боАрє... па(н) 

бори(с) головатьі... па(н) строншо(р)дроужа... знаємо чи¬ 

ни (м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто... сєстрЬ господа- 
рА нашєго... кнАгини ри(м)гаиль (б. м. н., 1421 Сові, і, 
141—142). 
ФОРМИ: наз. одн. строишо(р) (1421 Сові. 1, 142). 
СТРОМИЛО ч. (і) (особова назва): ми стефань воєво(д)... 

чинимь знаменито... ажє єсмо оумолвили и с прє(д)рече¬ 
ними пани... на имЬ, пань янь с чижева... пань григорь 
стромило, хоружїи ливовскьі... пань янь кїАнскьі, и стали 
єсмо на томь, ажє имаємь записи держати наши(х) пєрє(д)- 
ковь вЬрнА (Серет, 1445 Сові. II, 728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. стромило (1445 Сові. II, 729). 
* СТРОНА ^ ю. (11) (стп. зігопа) 1. (напрямок) бік, сто¬ 

рона (4): оучинили єсмо имь границю... о(т) ближьшєго 
реченого бука... на дубь... а с ону строну могильї о(т) 
ближьшєго реченого дуба на букь (Галич, 1404 Р 68); 
хота(р)... о(т) стльпа на пьть до(л)н^... до обрьшїє на 
обЬ стрро(ні) (!) (Корочин Камінь, 1458 МіН. бос. 122); 

(місце, місцевість, що знаходиться не посередині, а збо¬ 
ку чого-небудь) бік, сторона (3): абьіхо(м) оуже могли с 
вами по(с)полу зємли осАсти и кролє(в)скую и нашу и 
абихо(м) могли ти (ж) дву зє(м) держати с обу(х) стро(н) 
за єдно в мирь, в ла(с)ци и справє(д)ли(во)сти (Сучава, 
1457 Сові. II, 810). 

2. (країна) сторона (1): вси королеве и вси хрєстияньс- 
кин господареве, колько ихь суть, и всєє сторони западоу 
и италейскихь стронь, єднаються и готовяться и хотели би 
напротивь погань (б. м. н., 1498 ВИ II, 410). 

3. (особа, що позивається у суді) сторона (3): Ми биску- 
пи мацЬи премьіски и офанасЬи владика прємиски... чи- 
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ними знаємо... како ко(л) та річь межи наши(м) г(с)дрмь 
кролє(м) влодиславомь пол(с)кимь с однои стронн межи 
панею Адвнгою отиною пилєцкою н єи давкою алжбітою 
с другої строньї о волость о залісиє... на многи(х) роціхь 
прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: род. одн. строньї (1404 Р 70); знак. одн. строку 

(1404 Р 68); род. мн. стронь, стро(н) (1457 Сові. II, 810; 
1498 ВВ II, 410); дав. лш.стронамь (1404 Р 70); ! стррони 
(1458 МіН. Вас. 122); знах. де. ! етррокьї 1 (1458 
МіН.Вос. 122); ! стрро(ні) 1 (1458 МіН. Пос. 122). 
Див. ще СТОРОНА, *СТРАНА. 
*СТРОАСОВТ> прикм. (1): мьі алєкса(н)дрь воєвода... 

чини(м) знаменито... ожє прїидє ггрі(д) нами... строАсова 
мару(ш)ка... и да(л)... пану оани постє(л)нику, село своє 
строєїди (Сучава, 1453 Со5^. II, 458). 
ФОРМИ: наз. одн. ою. стролсова (1453 Сові. II, 458). 
! СТРРОНИ (СТРОНИ} див. йСТРОНА. 
! СТРРОН1 (СТРОНИ) див. *СТРОНА. 
! СТРРОНЬЇ (СТРОНИ) див. *СТРОНА. 
*СТРОУГА 1 з не. (1) потік, струмок: тотн еєловє бьіше 

от окол дворов наших от Комен, како да ест нашєи свАтіи 
монастири... и сь вьсем доходом, и сь млини... и сь теза¬ 
ми и строугами (Сучава, 1491 ВВ І, 463—464). 
ФОРМИ: ор. мн. строугами (1491 ВВ І, 464). 
* СТРУГА 2 ж. (1) (назва урочища у Волинській землі): 

я Любарть Кгедеминовичь... записаль есми и даль село... 
противь островов нашихь: Переделокь и Струги, Глимен- 
ца и Вьісчопа (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. Струги (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*СТРУКОВИЦКИЙ прикм. (1)0 Струковнцкое 

дворище (1) (назва земельної ділянки у Подільській 
землі): Се здіся просидь у нась дворянииь нашь Тишко 
Ходкевичь землиць пустньїхь у Каменецкон волости... на 
имя: Струковицкого дворища, а Тасенєвичь дворища (Кри¬ 
ків, 1454 АЛМ 12). 
ФОРМИ: род. одн. с. Струковицкого (1454 АЛМ 12). 
*СТРОУНГА ж. (2) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тімь мьі... дали есми емоу одно село плотоунє- 
щн о(т) строунгьі (б. м. н., 1411 Сові, І, 84). 
ФОРМИ: роб. одн. строунгьі (1411 Сові. І, 84). 
*СТРУЧИНЬ прикм. (1) О лісь Стру чині 

див. Л'ЕС'Ь. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Стручина (1408 АкЮЗР І, 6). 
*СТРЬВИНОАСА ж. (1) (назва річки у Молдавському 

князівстві): а хота(р) томоу еєлоу... да єс(т)... до оусти 
стрьвино(аси) (Сучава, 1428 Сові. І, 224). 
ФОРМИ: род. “одн. стрьвнно(асн) (1428 Сові. 1, 224). 
СТРЬМБА ж. (3) (назва річка у Молдавському князів¬ 

стві): мьі илїа воєвода... чинимь знаменито... ожє... да- 
лиже и потвердили есми... села... на врь(х) стрьмбі обі 
жоудєчїє и стрьмба ис врьха до устїа (Васлуй, 1436 
0/Р«А» 469). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. злах. дали... обі жоудєчїє и 

стрьмба (1436 ВІП«А» 469); род. одн. стрьмбі (1436 
й?Р«А* 469). 
СТРЬМИНОАСА ж. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): мьі илїа воєвода... чинимь знаменито... оже... 
дали есми и(м)... едно місто на кмА стрьминоаса (Сучава, 
1439 Сові. II, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. стрьминоаса (1439 Сові. II, 41). 
СТРЬЇИСКЬі прикм. (і) (пор. Стрии у Львівській землі): 

мь: етєфань воево(д)... чинимь знаменито... аже єсмо оумол- 
вили и с прє(д)рєчєньімн паньї... на имі... пань заклика 
тарло, староста н державна стрьшскьі и кранчьі королєв- 
ства по(л)ского, пань янь кнАгинскьі (Серет, 1445 С05/. II, 
728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. стрьіискьі (1445 Сові. II, 729). 
СТРЬІМБА, СТРИМЕР ж. (4) (назва села у Молдавсько¬ 

му князівстві): мьі александрь воєвода... дали есми пану 
нашему Юзі два села на имА миклА о(т) бахну на тутові 

и балань о(т) стрьімба (Баскаківці, 1431 Сові. І, 315); 
мьі илїа воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали есми 
и(м)... села на имі боучоумінїи на шоум(оу}зі... и на 
стрьшбі гдє бьі(л) борбь стань, об А части (Сучава, 1439 
Сові. II, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. стрим бі 1 (1434 Сові. І, 386); зам. род. 

о(т) стрьімба 2 (1431 Сові. І, 315; 1434 ВіР«Аи> 463); місц. 
одн. на стрьімбі (1439 Сові. II, 41). 

’^СТР'бЛЄЦЬ ч. (11) О служити стрільця 
(с т р і л ь ц є м ь, стрілцєма) (7), (с л о у ж н - 
т и) с т р і л ц и (5 І г і 1 с г о ш а) (4) див. СЛОУЖИТИ. 
ФОРМИ: ор. одн. стрільцємь (1390 Р 176); род. мн. 

стрілцовь 1 (1394 Р 54); стрілцєвь 1 (1399 Р 59); ор. мн. 
стрілци, стрільци 5 (1377 Р 24; 1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1408 
АкЮЗР І, 6; 1424 Р 100; 1473 ЗНТШ V, 3); вїгіїсгі 1 (1395 
Сі 166); ор. де. стрілцєма 1 (1448 Р 148); кігіїсгоша І 
(1407 АрхЮЗР 1/УІЇІ, 4). 
СТР'БЛКОВЦИ мн. (3) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання, пор. Сірілковичі у Перемишльській землі): илья 

влдка прємьшілєскьш... жаловаль сА прє(д) кролемь иа 

стрілковці аже оубивають сА оу землю оу црквную стго 

спса (Погоничі, 1422 Р 97). 
ФОРМИ: наз. стрілковци (1422 Р 98); знах. стрілковці 

(1422 Р 97); ор. стрілковци (1422 Р 97). 
СТРЯСТИ див. СТРАСТИ. 
* СТРІЧА ж• (1) зустріч, стріча: а они на(д) то ідоучи 

дорогою людє(м) наши(м) вєликїи шкодьі ділали на стрі- 
чє коупцо(в) грабили (б. м. н,, 1495 ПЛПС). 
ФОРМИ: місц. одн. иастрічє (1495 ПЛПС). 
СТРАСТИ, СТРЯСТИ дієсл. док. (2) (що) обшукати, 

потрусити: а у чєрновци, возьі не стрАсти, але купець 
дасть свою віру, аже не имаєть заповіданий товарь на 
свои возь (Сучава, 1408 Сові. II, 632); а оу чєрновци возьі 
нє стрісти, але коупєць дати свою віроу, а же нє имаєт 
за повіданий товарь на своемь возі (Сучава, 1434 Со5^. 
II, 669). 
ФОРМИ: інф. стрясти 1 (1408 Сові. II, 632); стрістн 1 

(1434 Сові. II, 669). 
Див. ще ТРАСТИ. 
*СТОУБ€ЛЬ ч. (3) (назва річки у Волинській землі, 

лівої притоки Горині) Стубла: мьі великий кнАзь Алєк- 
сандро... чинимь знаменито... ижет... дали есмо емоу имє- 
нє в Лоуцкомь повєтє оу Жоуковє село Альїшовь, на рєцє 
на Стоублє (Луцьк, 1446 А8 III, 5). 
ФОРМИ: ор. одн. Стоублєм (1446 А8 III, 5); місц. одн. 

иа Стоублє (1446 А5 III, 5). 

*СТОУД€НАЯ топлиця ж. (2) (назва річки у Молдав¬ 
ському князівстві): сє азь... Стєфа(н) воєвода... знаменито 
чини(м)... ожє... наши слоуги... продали свою правою о(т)- 
ниноу... на имі щи(л)биканїи оу стндєнои (!) топлици 
(Сучава, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: род. одн. Стоудєнои топлици 1 (1488 ДГСВМЩ); 

! стидєнои топлици 1 (1488 ДГСВМЩ). 
Див. ще ТОПЛИЦА2. 
СТОУДЄНЄЦЬ ч. (7) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): ті(м) мьі... потвердили есми емоу оу нашєи зєм- 
ли оу молдавскои... села на имі... радєшани... и на оусти 
стоудєнца тємешєщи (Сучава, 1434 Сові. І, 386); мьіСтефань 
воєвода... знаменито чиним... ожє... дали и потврьдили 
есми им... єдно село на Стоудєнєць на имі Ньнєщїи (Вас¬ 
луй, 1495 ВВ II, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. село на Стоудєнєць (1495 

ВВ II, 53); род. одн. стоудєнца 5 (1434 Сові. І, 386; 1439 
Сові. II, 41; 1448 Сові. П, 362; 1455 Сові. II, 544); стоудєн- 
ці 1 (1436 ВІД«А» 469). 
СТУДЄНЇИ ч. (1) (особова назва): а такожє єсми потвер¬ 

дили монастироу нашємоу... цигане, на имі... щефа(н) 
роть студєнїи сь челідью си (Сучава, 1462 Сові. В. 11). 



♦СТУДЄНКА — 396 — СТЬНИГА 

ФОРМИ: наз. одн. студєнїн (1462 Сові. О. 11). 
* СТУДЄНКА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Студянка: я... Федор Василєвич Збаразский... записал сА 
есми дАдинои своєй... имЬнА своя; Студєнкоу а Ставокь 
(Черлехів, 1485—1500 А8 І, 120). 
ФОРМИ: знах. одн. Студєнкоу (1485—1500 А8 1, 120). 
Див. ще СТУДЄНАКОВЦЬІ. 
! СТУДЄНОКОВЦИ див. СТУДЄНАКОВЦЬІ. 
*СТОУДЄНЬІИ прикм. (1)0 стоудєнаА к р ь - 

к и ц А (1) (назва джерела у Молдавському князівстві): 
а за проуто(м) на дєрєнико(х) да єсть м*Ьсть (зіс. — Прим, 
вид.) гдє танко селить (зіс.—Прим, вид.) на льічномь рогоу 
и стоудєнаА крьницА (Сучава, 1429 Сові. 1, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. стоудєнаА (1429 Сові. 1, 269). 
Див. ще *СТОУДЄНАЯ ТОПЛИЦЯ, *СТОУДЄНЬІИ 

ШОУМОУЗЬ. 
*СТОУДЄНЬІИ ШОУМОУЗЬ ч. (4) (назва річки у Мол¬ 

давському князівстві): Ино ми... єсми дали и потврьдили... 
паноу Аврамоу дїякоу... шєстоую част село от Оннчан, що 
соут на Стоудєном Шоумоуз'Ь (Сучава, 1490 ВО 1, 442); 
Тоє вишєписанное село на илгЬ Оничанїи, що єст на Стоу¬ 
дєном Шоумоузи, да єсть кашємоу вЬрномоу паноу Пєтри- 
ка комисоу (Сучава, 1493 ВИ II, 22). 
ФОРМИ: місц. одн. на Стоудєном Шоумоузи 2 (1493 

ВВ II, 21, 22); на Стоудєном Шоумоузі 2 (1490 ВО І, 442). 
Див. ще *ХР0УЗКИИ ШОМОУЗЬ, ШОУМОУЗЬ. 
СТУДЄНАКОВЦЬІ мн. (2) (назва села у Волинській 

землі) Студянка: кн(А)зю Василью осталсА город Збараж 
а к тому села: Янковцьі... МойсЬєвцьі, Волочища, оу Луц- 
ком пов-Ьтє СтудєнАковцьі (Луцьк, 1463 А8 І, 54); а єщє 
кн(А)зю Сємєноу досталь сА дворь Городок со всими тьіми 
сєльї, штожь к томоу здавна тАгнєть, а єщє к томоу сєлцє 
Студєноковци (І) (б. м. н., 1475 А8 І, 71). 
ФОРМИ: наз. СтудєнАковцм І (1463 А8 І, 54); і Сту¬ 

дєноковци 1 (1475 А8 І, 71). 
Див. ще * СТУДЄНКА. 
*СТУМЬБРЕТЬ див. *СТУНЬБРЕТЬ. 
*СТУНЬБРЕТЬ ч. (4) (?): А што есмо того Еська Ра- 

беевича сь Нисаномь смотрели, какь бьіли есмо вь Луць¬ 
ку лони, о стуньбретьг и присудили ему тому Еську, на 
Нисане колько стуньбретовь и казали есмо Ннсану ему 
тьш стуньбретьі заплатити, и тоть Есько Рабеевичь н тое 
передь нами созналь, ижь вжо ему Нисань тьш стумьбре- 
тьі заплатиль подле нашого суда (Краків, 1489 РИБ 432). 
ФОРМИ: род. мн. стуньбретовь (1489 РИБ 432); знах. 

мн. стуньбретьі 2 (1489 ИИБ 432); стумьбретьі 1 (1489 
РИБ 432). 

*СТУНЬБРЕТЬ див. *СТУНЬБРЕТЬ. 
СТОУПА ж. (3) (млин-сукновальня) ступа: и потврьж- 

даемь томоу пр^дрєчєнному монастирю ис сЬмь нашимь 
листо(м)... два млнньї... и стоупа що соукно опихаеть 
(Сучава, 1443 ПГСММ)\ а на горинє ставь што нєбожь- 
чикь сємєнь заставиль а стоупа (б. м. н., XV ст. ИК)\ 
мьі пєтрь воєвода... чини(м) знамє(ни)то... ожє... дали єс¬ 
ми єм(оу)... мисто наши(х) млнновь... да оучини(т) соб*Ь 
млини и що коли боудє(т) єго вол-Ь, или жєрствило, или ва¬ 
лила, или боу(д) що, или ст(оу)пи (Сучава, 1448 Сові. II, 
313). 
ФОРМИ: наз. одн. стоупа 1 (XV ст. ИКУ, зам. знах. 

даємь... стоупа 1 (1443 ПГСММ); знах. мн. ст(оу)пьі (1448 
Сові. II, 313). 

*ступєнский прикм. (2): жаловал перед нами пан 
Фєдко канцлер... кн(А)зю великому Швитрьїкгайлоу, на 
Данила на Волошина, а рєк: тьі сєдишь на моєй зємли на 
стоупєнской (Ступно, 1444 А8 І, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. с. ступєнскоє (1444 АЗ І, 42); місц. 

одн. ж. иа стоупєнской (1444 А8 1, 41). 
Пор. *СТУПНО. 
*СТОУПЄНЬ ч. (2) істч. зіиреп) гідність, достоїнство: 

Але колиж... пан Казимир... коу насл-Ьдованю стоупє- 

нюм тих то наших прєдков оупоминал и приводил... ми 
хотАчи єго осв'Ьцєности... с полности в-Ьри нашои оупєв- 
нити вьізнавамн* тим то листом... бьіти... обвєзаноу коу 
дєржаню... чести н вЬрьт (Сучава, 1462 ВО її, 284). 
ФОРМИ: дав. мн. стоупєнюм 1 (1462 ВО II, 284); стопє- 

нюм 1 (1462 ВО II, 283). 
*СТОУПИТИ дієсл. док. (1) (чого) (наказ, повеління) 

порушити, переступити (що): а коли бьі... коро(л) єго 
мл(с)ть, обьісла(л) на(с), абьіхо(м) к томоу вьіимєнованомоу 

мистцю и днєви били, а мьі бьіхо(м) того какими лици нє 
хотили пополнити... але бнхо(м) стоупили... то(г)ди... 
па(н)... имає(т) на(с) казнити (Серет, 1453 Сові. II, 766). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. мн. бихо(м) стоупнли (1453 

Сові. II, 766). 
Див. ще *ПЄРЄСТУПИТИ 2, ПР'ЙСТЬПИТИ. 

*СТОУПИШИНЬ ч. (1) (особова назва): Гсдрь на(ш) 
алєксан(д)рь... вєликн(и) кня(з) тєб-Ь братоу и тьстю своє- 

моу... кнзю иваноу васи(л)євичю вєл'Ь(л) говорити што єси 
к на(м) вьсказова(л) свои(м) посло(м) семєно(м) стоупиши- 
ньі(м) (б. м. н., 1495 ПЛПС). 
ФОРМИ: ор. одн. стоупишиньі(м) (1495 ПЛПС). 

СТУПЛАНЄ мн. (1) (назва людей за місцем проживання, 
пор. Ступно): и старци... сознали перед нами, аж з давньїх 
давєн єсть ступєнскоє, а СтуплАнє сами тут дворьі своими 
сєдєли на той Мощаницьі (Ступно, 1444 А8 І, 42). 
ФОРМИ: наз. Ступлмнє (1444 А8 І, 42). 

*СТУПНО с. (5) (назва села у Волинській землі) Ступно: 
Коли пак стала валка оу зємлн и они пошли под лєс к 
Ступну... а Мощєница от Сту<п)на нє отхоживала (Ступ¬ 
но, 1444 А8 І, 42); А сє я Хвєдко Кословскнй самь симь 
листом свєтчю... иж продал єсми село своє Стоупно (Луцьк, 
1474 АЗ І, 69). 
ФОРМИ: род. одн. Сту(п)на (1444 А8 І, 42); дав. одн. 

Ступноу, Ступну (1444 А8 І, 42); знах. одн. Стоупно (1474 
А8 І, 69); місц. одн. оу Ступне (1444 А8 І, 42). 

СТОУРЗІї ч. (2) (особова назва): ми Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє... фьтоул и брат єго Стоурз"Ь, си¬ 
нове филипа... дали и потврьдили єсми им... едно село... 
на им*Ь Ньнєщїи (Васлуй, 1495 ВО II, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. Стоурзі (1495 ВО II, 53); дав. одн. 

Стоурзи (1495 ВО II, 53). 
*СТЬВЧАНЬІ див. СТАУЧАНЄ. 
*СТЬЖАРОУЛЬ ч. (1) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): хота(р)... по обр'Ьжїю на оустїє потока зовоми 
стьжароу(л), гдє падає(т) оу р-Ьц-Ь бистри(ц) (Корочин Ка¬ 
мінь, 1458 МіН. Оос. 122). 
ФОРМИ: наз. одн. стьжароу(л) (1458 МіН. Оос. 122). 
*СТЬНГАЧОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд. стьінгач 

«лівша»): тоє все що би ємоу оурикь сь всЬмь доходомь 
ємоу и дЬтємь єго... опро(ч) стьнгачоула (Васлуй, 1436 
Сові. І, 444). 
ФОРМИ: род. одн. стьнгачоула (1436 Сові. І, 444). 
Див. ще СТЬНГАЧЬ. 
СТЬНГАЧЬ ч. (3) (особова назва, молд. стингач «лів¬ 

ша»): мьі александрь воєвода... чинимь знаменито... ожє 
тоть истинньї слоуга нашь пань жоуржь стьнгачь слоу- 
жиль намь правою и вірною слоужбоу (Сучава, 1426 
Сові. 1, 178); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє тот истиннїи слоуга наш Тома... нєпот Оана Стьнга- 
ча... дали и потвьрдили єсмо ємоу... єго правоую отниноу 
(Сучава, 1492 В О І, 504). 
ФОРМИ: наз. одн. стьнгачь (1426 Сові. 1, 178; 1436 

Сові. І, 444); род. одн. Стьнгача (1492 ВО 1, 504). 
Див. ще *СГЬНГАЧОУЛЬ. 
СТЬНИГА ч. (2) (особова назва): па(н) косте андронни- 

кови(ч)... прода(л)... єдно селище... близ бан^, гдє бн(л) 
стьнига (Сучава, 1445 Сові. II, 218). 
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ФОРМИ: наз. одн. стьинга(1445 Сові. II, 218); місц. одн. 
прї стьиизі (1445 Сові. II, 218). 

*стьниговь "прикм. (2):па(н) косте андронникови(ч)... 
прода(л)... паноу михаилоу... єдно селище... що єго па(н) 
косте вьікоупи(л) о(т) стьниговьі(х) сьіно(в) (Сучава, 1445 
Сові. II, 218); 
селище стї)нигово(і) дш. СЄЛИЩЄ і. 
ФОРМИ: знах. одн, с. стьнигово (1445 Сові. II, 218); 

род. мн. стьниговн(х) (1445 Сові. II, 218). 
Див. ще *СТАНИЖИНЬ. 
Пор. СТЬНИГА. 
СТЬНИЖАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ті(м) ми... дали и потвердили єсми ємоу... села 
на имі боучоумінїи гдє до(м) єго и стьнижанїи (Суча¬ 
ва, 1428 Сові. І, 218). 
ФОРМИ: наз. стьнижанїи (1428 Сові. І, 218). 
СТЬНИЖЄЩИ, СТЬНИЖЄЩИ мн. (2) (назва села у 

Молдавському князівстві): па(н) косте андронникови(ч)... 
продал... паноу михаилоу логоеєт(оу) єдно селище на имє 
стьнижєщи... гдєбьі(л) стьнига (Сучава, 1445 Сові. II, 218); 
мьі пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... дали и по¬ 
твердили есми ємоу... село... на им*Ь... стьнижєщи (Сучава, 
1455 Сові. II, 543). 
ФОРМИ: наз. стьнижєщи 1 (1445 Сові. II, 218); стьни¬ 

жєщи 1 (1455 Сові. II, 543), 
стьнилєщїи мн. (1) (назва села на Буковині) Сталь- 

нівці: мн Стєфан воєвода... знаменито чнним... ожє... дали 
и потвьрдили есмн єи оу иашєи земли... села на имі: 
Стьнилєщїи, и єдноу сєлищоу оу томжє хотароу (Сучава, 
1493 БО II, 30—31). 
ФОРМИ: наз. Стьнилєщїи (1493 ВВ II, 31). 
Див. ще СТАНОУЛОВЦИ. 
*СТЬНИЦЄСКОУ Ч., невід м. (1) (особова назва): и оу 

томжє ча(с) тако(ждєрє прїидє прі(д)) нами и прА(д) на¬ 
шими боярє, мьроушка, дочка михоула логофєта, оуноука 

попа юга и драгошє сгьн(иц)ескоу, снь нано(в)... и прода¬ 
ли свою... о(т)ниноу (Сучава, 1490 Созі. 5. 141). 
Див. ще *СТЬНИЦЄСКОУЛЬ. 
*СТЬНИЦЄСКОУЛЬ ч. (2) (особова назва): и оу ставте 

па(н)иса(к) вистірни(к) та заплатн(л) и тоти вьішєписа(н)нїи 

пиньзи... оу роуки драгошє стьницєскоулоу, сноу нано(в) 
(Сучава, 1490 Сові. 8. 141). 
ФОРМИ: род. одн. стьницєскоула (1490 Созі. 5. 141); 

дав. одн. стьницєскоулоу (1490 Сові. 8. 141). 
Див. ще *СТЬНИЦЄСКОУ. 
СТЬРОСТЄСКОУЛ ч. (4) (особова назва): мн Стєфан 

воєвод(а)... знаменито чиним... ожє прїидоша перед нами... 
Анна, сестра пана Доброула логофєта, и сь с(во)имь нє- 
потомь сь Станчоулом, сьінь Фєтко Старостєскоула... и 
продали своє правое отниноу (Сучава, 1482 ВВ І, 260); 

И оуставшє наши слоуги... та заплатили оусн тоти ри 
злат оу роуки Станчюлоу Стьростєскоул (Сучава, 1491 
ВВ І, 458). 
ФОРМИ: наз. одн. Стьростєскоул (1491 В В І, 458); 

род. одн. Старостєскоула, Стьростєскоул а (1482 ВВ І, 
260; 1491 ВВ І, 458); дав. одн. Стьростєскоул (1491 ВВ І, 
458). 
Див. ще *СТАРОСТИЧЬ. 
СТЬРЧЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мн також и от нас єсми дали... слоузі нашємоу 
Оурсоу тоє... половина село на имі Стьрчєщїи (Сучава, 
1487 ВВ І, 308). 
ФОРМИ: наз. Стьрчєщїи (1487 В В І, 308). 
*СТЬІРОВЬ прикм. (1): а поля есмь ему дали... по ко¬ 

ней лозьі... к... могили, а от могили к стирову болонью 
(Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10). 
ФОРМИ: дав. одн. с. стьірову (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10). 
Пор. ‘СТЬІРЬ. 

*СТЬІРТА див. *СТИРЬТА. 
*СТЬІРЬ ч. (8) (назва річки у Волинській землі, правої 

притоки Прип3яті): записаль есми н даль село своє 
Рожьісче святому Иоанну Богослову... зь людми данньїмн 
и бобровими гони по Стьіру (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
1—2); а обрубь земленьш тому именицу моєму Лопавшомь 
по старине... от реки Стнра межою мимо нивн (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); Биль нам чолом старьій войт мес- 
та Луцкого Труть и проснл в нас зємлицн в Луцкомь 
повете... по границу по Волковьіеча от Стнра (Вільна, 
1499 АЛРГ 94). 
ФОРМИ: род. одн. Стьіра 3 (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 

1499 АлРГ 94); Стнрм 1 (1490 А8 І, 92); дав. одн. Стнру 
(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); ор. одн. Стнромь (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3). 

! СТЬІРЬІ (СТАРЬІИ) див. СТАРЬІИ. 
*СТЬІРЬ див. *СТЬІРЬ. 
СТЬНИЖЄЩИ див. СТЬНИЖЄЩИ. 
СТЬЦКО див. СТЄЦКО. 
*СТ1їНКА ж. (1) (назва села у Галицькій землі) Стінка: 

па(к) ли бн оусхоти(л) оу коропци мешкати ино ємоу 
дає(м) місто коропець сь мнтомь сь млино(м) и село стін- 
коу к томоу причьіняє(м) (Снятин, 1454 Р 163). 
ФОРМИ: знах. одн. стінкоу (1454 Р 163). 
СТІїНКЬОУЦЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Тім ми (...— Прим, вид.) (села)... на имі... 
Нєгоєщи, и Стінкьоуцїи (б. м. н., 1490 ВВ І, 434). 
ФОРМИ: наз. Стінкьоуцїи (1490 ВВ 1, 434). 
*СТ^НЬКА ж. (1) невеликий ліс на скелястому березі 

яру: землю Дерьжати маеть... з оними Городищами и ихь 
широкостю и дольгостю зємлАною н изь стіньками н ярами 
Долинами понадьнєстромь (!) (Прилуки, 1459 Р 171—172). 
ФОРМИ: ор. мн. стіньками (1459 Р 171). 
*стацко див. стєцко. 
*СТГЙШКА див. *СТЄЖКА. 
*СТАГИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): И мьі... 

дали єсмо ємоу село лнпоую... а дроугоє село... боудАти- 
чи... и стАги (Луцьк, 1451 Р 158—159). 
ФОРМИ: знах. стАги (1451 Р 159). 
! СОУБАКА див. СОБАКА. 
*СУБОТА ж. (П) субота (10): Вь літо шєститисАчноє 

и со. и сотноє дєвАносто третєє... оу суботу (б. м. н., 1385 
Р 28); а пса(н) оу луцку оу субо(т) (Луцьк, 1388 Р 42); 
да(н) у лвовє у суботу пєрвую по узнєсєньи божин (Львів, 
1412 Р 81); А держати имь тое мито до того жь року — 
две недели по семой суботе (Краків, 1487 РИБ 226); а по 
иашємь животі а они да имают слоужити нам... оу соубо- 
тоу литоургію (Сучава, 1488 ВВ І, 356); а держати ему 
тое мито... трьі годи, до того ж року до семое суботи 
(Вільна, 1498 АЛРГ 81—82). 

<0 субота мАсопустная (1) (назва церков¬ 
ного обряду, також календарна дата) лущення, заговини: 
в городі оу мєрєчн в суботу мАсопустную (Мереч, 1401 Р 
64). 
ФОРМИ: род. одн. суботи (1498 АЛРГ 82); знах. одн. 

суботу, соуботоу, суботоу, субо(т) 7 (1385 Р 28; 1387 СП 
№ 12; 1388 Р 42; 1401 Р 64; 1412 Р 81; 1467 ВВ 11, 297; 
1488 Вй 1, 356); І субою(ту) 1 (1498 АЛРГ 82); місц. одн. 
по суботе (1487 РИБ 226). 

! СУБОЮТУ (СУБОТУ) див. * СУ БОТА. 
СОУГАКЬ ч. (1) (особова назва): А при том моємь запис- 

ном листу бнл... Соугакь Біликовичь (Добучини, 1487 
А8 І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Соугакь (1487 А8 І, 239). 
*СОУГРАНИЧНИКЬ ч. (1) той, хто межує з ким-не- 

будь, сусіда: Они повєдили, ижь з нами соуграничники 
Волчкєвичи и Ивашковцьі и Клєпачи, поущи нам, лови, 
дерево бортноє з одного (Лукониця, 1478 А8 III, 17). 
ФОРМИ: наз. мн. соуграничники (1478 Л$ III, 17). 
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*СОУД див. СУДЬ1. 
! СОУДА (САДА) (1): о щєпєнїю и о саженно соуда (!) 

(XV ст. ВС 7 зв.). 
Див. *САДЬ. 
СОУДЄЦЬ, СОУДЄЦ ч. (34) суддя: такождє да є(ст) 

и дітемь єго и унучатомь... нєпорушєно николижє на віки 
и да слухають на(с) а кнь судець да не имають (Баскаків- 
ці, 1431 Созі. І, 315); дає(м) виданїє твоєи мл(с)ти, аже 
осташА ваши людїє... оу виноу прі(д) соу(д)ци брьла(д)- 
ски (Бирлад, бл. 1434 Созі. II, 675); а тако(ж) соу(д)ци о(т) 
ясо(х) и о(т) хролова и глобници... щоби не имали днла 
соудити тьі(х) лю(д) (Поляна, 1448 йІД«А» 491); тако(ж) 
ни соудци, а ни ослоухарє да не имаю(т) ходити, оу тА(х) 
сєла(х), а ни глобоу не брати (Нямц, 1454 Собі. II, 517); а та- 
ко(ж) соу(д)ци о(т) со(ч)вн, или дворници, или боу(д) каки 
оурє(д)ни(к).„ щоби не сміли ба(н)товати ти(х) лю(ди) 
ани соуди(т) и(х) ни оу чо(м) (Сучава, 1456 ГПХМ); а 
ино(г) соу(д)ца Да не имають николи ни оу чоумь але да 
соудАть сами своими люди о(т) ти(х) три(х) монастирски(х) 
села(х) (Сучава, 1472 ОІД«Ау> 530). 
ФОРМИ: наз. одн. соудєц 2 (1471 ВО І, 159; 1472 

ИГСВМ)', соудєць 1 (1459 ВО 1, 29); род. одн. соудьці, 
соудці, соу(д)ці 6 (1446 Созі. II, 251; 1453 Созі. II, 462; 
1454 Созі. II, 517; 1459 ВО І, 29; 1466 ВО І, 95; 1467 МіН. 
Оос. 125); соудьца, соу(д)ца4 (1437 Созі. І, 520; 1448Д/77Р; 
1449 Созі. II, 391; 1472 530); соу(д)цм 1 (1458 
ОІД«А» 512); наз. мн. соудци, соу(д)ци (бл. 1434 Созі. II, 
675; 1446 Со5*. II, 251; 1447 Сові. II, 288; 1448 ДГПР; 
01 491; 1454 Созі. II, 517; 1456 ГПХМ; 1458 0ІД«А» 
512; 1459 ВО І, 29; 514; 1467 МіН. Оос. 125 і т. ін.); 
род. мн. соудєць, судець (1431 Созі. І, 315; 1434 Сові. І, 
398; пол. XV ст. ДГВІС; 1459 514); дав. мн. 
соу(д)цємь, сЖдцємь, соу(д)цє(м) (бл. 1434 Созі. II, 675; 
1435 Со5*. II, 677; 1447 Со5*. II, 731); ор. мн. соу(д)ци (бл. 
1434 Сові. II, 675). 
Див. ще * СОУДЬЦА. 
СУДИВОИ, СУДИВОЙ, СОУДЬІВОЙ ч. (6) (особова 

назва): и на то свідци... пань пєтрь пань судивои 
(Казнмир, п. 1349 Р 4); а при томь бьіли исвідьци 
пань судивои староста кракувьскии, пань аиьдріяшь 
староста рускии (Бохур, 1377 Р 24); А при томь бьіли_тьіе 
панове... пань Судивой, намістникь КовеньскІй, Дяк- 
гордь Дадаукшись (Вільна, 1451 АкЮЗР П, 106); А при 
томь били свідоки... пань Виленский пань Судивой, пань 
Троцкін пань Наць (Вільна, 1492 АЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. судивои, Судивой 5 (п. 1349 Р 4; 

1377 Р 24; 1433 Р 122; 1451 АкЮЗР II, 106; 1492 АЛМ 31); 
Соудьівой 1 (1441 — 1443 А5 III, 2). 
СУДИМ ч. (1) (цсл. сЖдии) суддя: а кто о(т)имєть о(т) 

цркви стго никольї судите А со мною пєрєдь бгмь егда при- 
дєть правєдньш судин (б. м. н., бл. 1350 Р 8—9). 
ФОРМИ: наз. одн. судии (бл. 1350 Р 8). 
Див. ще СУДЬЯ. 
! СОУДИЛСТВО (ОУСИЛСТВО) (1): оуставлАємь ко- 

торьш чло(н)ки имєють соуди(т) напірвіи о соуди(л)ство 
(і) жєньскоє... а вь (иньх)ши (!) жалобахь не маю(т) соу- 
ди(т) (XV ст. СЯ 43 зв.). 
Див ‘ОУСИЛЬСТВО. 
*СУДИМОНТОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): єщє надь то 

тєтка моя... прислала тими часи листь небощика, госпо¬ 
даря, короля е. м., писаний до пана Олехиа Судимонтови- 
ча, воєводи Виленского (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: род. одн. Судимонтовича (1498 АЛМ 169). 
*СОУДИНА ж. (1) посуд, діал. судина: а кто оусхочєт 

тих люди соудити... или мито от них брати, от оусєго их 
товароу... или от горнци или от дрєвіном соудинам... или 
боуд що имоуті продавати, или пак гдє боудоут коупова- 
ти... вєздє да єст имь слободно и без мито (Сучава, 1466 
ВО І, 96). 

ФОРМИ: дав. мн. зам. род. от соудинам (1466 ВО І, 96). 
СОУДИТИ, СУДИТИ, СОУДИТЬ, 51ІВІТІ дієсл. не- 

док. і док. (106) (кого і без додатка) (розглядати судову 
справу) судити (44): Тег, іезШЬу... ІісІе зоЬе ^уЬгаІі, и 
згкоіе аЬо Іісіе йоКує, їат таіиі' зигопу Ьуіі (Луцьк, 1388 
2.РБ 106); н також ти(х) людей и никто да не сміеть 
соудити николи, але да и(х) соудіть оу радники о(т) того 
монастирю, а иного соудцоу да не имають николи на віки 
(Сучава, 1444 Созі. II, 208); тако(ж) коли схотА(т) брашо- 
вінє пре(д) г(с)ва ми стоАти на зако(н), коли имє(т) бу(д) 
кто на ни(х)тига(ти), а они щобьі волни били прити до на(с), 
абьіхо(м) мьі и(х) судили, а пикто да не сміє(т) судити н(х) 
(Васлуй, 1452 Созі. II, 760); а колї сА на(м) прїгодить 
прїеха(т) до котороє землі тогдьі соудья тоє зємли имєєть 
соудити прї нашомь дворе {XV ст. ВС 12 зв.); Биль намь 
чоломь бояринь Полоцкій Богдаиь Остафьевичь, штожь 
есмо судили его зь Мартинцомь Федковимь сьіномь (Віль¬ 
на, 1498 АЛМ 159); 

(притягати до судової відповідальності) судити (36): 
І Іег, іезПіЬу... шехі 5оЬо]'и пегіїоби, аЬо зи^аг росгаїі, 
зии’]а гпезіа пазгепо гаипоііо регезииа па пісЬ пе та]еі' 
Ьгаїі: аіе ту Іоіко, аІЬо пазг зіагозіа, ЬибіеШ ісЬ зисШі, 
а па пісЬЬу коїогаіа \уіпа аЬо ргозіирка ргізхіа, Іоі зиб 
таіеҐ Ьуіі па паз гасЬодуап (Луцьк, 1388 ІРЬ 104); и що 
бьі били волни тоти татаровє продавати и коупити и що 
би не соуди(л) и(х) никто, то(к)мо г(сд)вми и калугєри 
(Котнари, 1454 Созі. II, 509); И такожє тоти люди ис тА(х) 
три(х) монастирски(х) селахь да не имає(т) иикто о(т) на- 
ши(х) пано(х) и оурА(д)нико(х) соудити и(х) ни оу чє(м) 
а не оу которо(м) диліь (Сучава, 1472 ОІр«А» 530); А тежь 
бьі есн нхь не судиль, не радиль, а наместиику своєму 
не казаль судити (Краків, 1487 РИБ 226); тЬ(ж) сто(г) 
жита алюбо пшєнїци кто удень возмє(т) с^доу за виноу 

5 гривень... а боудє(т) ли вночи тогдьі соудимь за зло¬ 
дійство (XV ст. ВС 30); А кого коли они за себе людей 
призовуть и наново за собою посадять, ино... нашьімь 
урадникомь не надобі у тихь ихь людей вступать, судити, 
ни радити и никоторьіхь пошлинь намь на тихь людехь 
не брати, ни служби имь нашей никоторой не знати 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); 

(виносити вирок) судити, засуджувати (14): а кто о(т)- 

имєть о(т) цркви стго николи судитсА со мною пєрєдь бгмь 
егда придєть праведний судин хотА судити живнмь и 
мртвьімь и оуздати комуждо противу дЬломь єго (б. м. н., 
бл, 1350 Р 8—9); А хто сію грамоту мою порушить родите- 
лей моихь кто или пакь иншій хто, тому судить Богь 
и святая Богородица (Київ, 1398 ДГПМ)\ а хто не вьсхо- 
четь по мні давать того жита, судить ему Богь (Березо- 
вець, 1486 АкЮЗР І. 295); Пєтрь жалова(л) на соу(д)ю 
и(ж) нєисправєдливє єго соудиль (XV ст. ВС 23); нєха(и) 
они тую зє(м)лю дє(р)жать потому ка(к) и(м) па(н) яку(б) 
а па(н) ра(ч)ко ограничили, а водьі(н)скому єстли будє(т) 
што котороє діло, и о(н) того неха(и) на су(д)А(х) нашьі(х) 
а не на ни(х) коли они єго буду(т) нєгора(з)до суди(ли) 
(Вільна, 1495 ВМ.ЗД)\ 

судити судь (соудьі) (3), судь (соудьі) 
судити (судить) (8), (суди)судити (1) тво¬ 
рити суд: свонмь тьівуномь приказуемь судовь церковь- 
ньіхь не судити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); про то мьі 
оуставлАємь ижє краковьскьіи староста на трє(х) мєсцє(х) 
имєєть соудьі соудити (XV ст. ВС 13 зв.); Прїшло є(ст) 
пєрє(д) на(с) ка(к) старости наши соудА(т) соуди и жалоби 
што(ж) на ни(х) нє прїслоухає(т) (XV ст. СЯ 43 зв.). 
ФОРМИ: інф. соудити, судити 40 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 

бл. 1350 Р 9; 1444 Созі. II, 208; 1452 Сові. II, 760; 1458 ВО 
II, 262; 1466 ВО І, 96; 1479 ОС 141; 1487 РИБ 226; XV ст. 
ВС 6; 1Е00 АСД II, № 3 і т, іи.); соуди(т) 4 (XV ст. СЯ 43, 
43 зв.; 1456 ГПХМ); соудить З (XV ст. ВС 10, 13; СЯ 43); 
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соу(д)т 1 (XV ст. СЯ 9 зв.); І соудоути 1 (1458 Оір«А» 512); 
теп. З ос. одн. соуднть, судить 3 (1386 Р ЗО; XV ст. ВС 
33 зв.; 2-а пол. XV ст. С0)\ судить 2 (1398 ДГПМ; 1486 
АкЮЗР І, 295); соуди(т) 1 (XV ст. ВС 34); 3 ос. мн. соу- 
дать 1 (XV ст. ВС 13 зв.); соудА(т) 1 (XV ст. СЯ 43 зв.); 
перф. З ос. одн. ч. соудиль, соуди(л) 5 (XV ст. ВС 23, 33 зв., 
34); соуди(в) 1 (1369 ПСЧК)\ 1 ос. мн. єсмо судили 1 (1498 
АЛМ 159); єсмьі... судили 1 (1474 РГС); майб. І 3 ос. одн. 
ч. Ьіиіісі... &исШі (1388 2.РБ 104); майб. II 3 ос. одн. ч. боу- 
деть... соуди(л) (XV ст. ВС 13 зв.); З ос. мн. буду(т)... суди¬ 
ли) (1495 ВМЗД)\ баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. бьі еси... судиль 
3(1487 РИБ 226; 1498 АЛРГ 82,83); 3 ос. одн.ч. іцобьі... соу- 
ди(л), ажьбьі... соудиль 2 (1454 Сові. II, 509; 1495 БСКИ)\ 
1 ос. мн. абьіхомь... соудили 2 (1449 Сові. II, 743; 1452 
Сові. II, 760); абьіхом... (!) соудити 1 (1458 ВИ II, 262); 
З ос. мн. щобьі (іцоби, штобьі)... соудили (соудилї) 5 (1447 
Сові. II, 288; 1448 Оір«А» 491; 1456 ГПХМ; 1479 ОС 141; 
1481 Ви і, 257); аби соудили 3 (14/9 ОС 140; 1481 БО і, 
257); абьі... соудилї (XV ст. ВС 13); нак. сп. З ос. одн. да 
соуди(т) І (1449 Сові. II, 391); да соу(ди)ть 1 (1448 ДГПР)\ 
З ос. мн. да соудмть 1 (1472 £>//?« А» 530); да соудм(т) 1 
(1467 МіН. О ос. 125); да соудмт 1 (1458 ВО І, 9); да... соу- 
дЬть 1 (1444 Сові. II, 208);^да... соуді(т) 1 (1459 ОІД«Ау> 
514); да... соудїт 1 (1459 ОІД«А» 514); пас. їнф. бити... 

соужєни 2 (1467 ВО II, 297, 298); кигопу Ьуіі (1388 ІРЬ 
106); бити соужєнь 1 (XV ст. ВС 6); дієприкм. пас. теп. 
наз. одн. ч. соудимь, соуди(м) (XV ст. ВС ЗО, ЗО зв.); мин. 
наз. одн. ч. соужє(н) (XV ст. ВС 7); наз. одн. ж. соужєна 
(XV ст. ВС 12 зв.); наз. мн. ч. соужєни (XV ст. ВС 13); 
наз. мн. ж. соужєни (XV ст. ВС 10); Ьієприсл. одноч. 
соудмчи (XV ст. ВС 33 зв.). 
Див. ще ОСОУДИТИ 1, * ОСО УЖАТИ 1, ПРИСУ¬ 

ДИТИ, *ПРИСУЖАТИ, *СУЖИВАТИ. 
^СУДИТИ СЕ див. ^СУДИТИ СА. 

^СУДИТИ СА дієсл. док. (4) (з ким перед ким) (мати з 

ким судову справу) судитися: А кто о(т)имєть о(т) цркви 

стго ни кольт судите А со мною перед о бгмь єгда придєть 
праведний судии (б. м. н., бл. 1350 Р 8); а хто бьі то пору- 
шиль после его живота... да судитсе зь ньімь передь ми- 
лостьівьімь Богомь (Луцьк, 1444 АрхЮЗР ІДИ, 8). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. судитсм, соу(ди)тсм 2 (бл. 

1350 Р 8; 1427 Р 108); судить см 1 (поч. XV ст. Р 76); 
нак. сп. З ос. одн. да судитсе (1444 АрхЮЗР 1 /VI 8). 
СОУДИТЬ д.ів. СОУДИТИ. 
СУДИЯ див. СУДЬЯ. 
СУДИ А див. СУДЬЯ. 
СУДІ А див. СУДЬЯ. 
СОУДЇА див. СУДЬЯ. 
"СУДНО с. (2) (міра місткості) посудина: Водорацкии 

вьішеії дани взАл 100 судновь и судно (Вільна, 1496 АЛРГ 
73). 
ФОРМИ: знах. одн. судно (1496 АЛРГ 73); род. мн. суд¬ 

новь (1496 АЛРГ 73). 
Див. ще *СУДЬ2. 
*СУДНЬІИ прикм. (3) О день судний див. 

день 2. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. судний 1 (поч. XVст. Р 76);сЖд- 

нїи 1 (1476 ВО І, 216); !со(д)ни(и) 1 (1483 ВОРСР 178). 
*СУДОВЬІЙ прикм. (14) (який стосується суду) судо¬ 

вий (1): прїказоуємьі прї нашє(и) мл(с)ти абьі каждьш соу- 
дья и староста и воєвода... кол'і за соудовьш вїньї оу ко(г) 
заклади бєроуть... абьі того мєжї собою не дєлали (!) (XV 
ст. ВС 11—11 зв.); 

книги су дов не (1) див. КНИГА 2; листь 
судовий (10), судовий листь (2) див. ЛИСТЬ 1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. судового (1495 ВК; ВМЗД)\ знах. 

одн. ч.*судови(и), судовий, соудовий (1444 А8 І, 42; 1489 
РИБ 431; 1495 БСКИ; ВК; ВМЗД; 1498 АЛМ 169); знах. 

мн. ч. судовие 1 (1495 АЛМ 85); судовий 1 (1421 Р 94); 
знах. мн. ж. соудовий, судовий (XV ст. ВС 11 зв.; 1495 
ВК). 
СУДОМИРСКИ 1 ч. (1) (особова назва): а св^дкове на 

то пань хрщєнь судомирскн пань збигнЬвь маршАлко 
(Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: наз. одн. судомирскн (1399 Р 59). 
СУДОМИРСКИ 2 див. СУДОМИРСКИИ. 
СУДОМИРСКИИ, СУДОМИРСКІЙ, СОУДОМИРСКЇИ, 

СУДОМИРСКЬІИ, СУДОМИРСКИ, СОУДОМЇРЬСКЬІИ, 
СОУДОМИРЬСКЬІИ, 51ІООМІК5КІ прикм. (27): В-Ьдаи 

то каждьш члвкь... ожє я кнАзь Єоунутии... чинимн мирь 
твердий ис королємь казимиромь польскьмь (так.— Прим, 
вид.)... и сь его зємлАми краковьскою и судомирьскою 
(б. м. н., 1352 Р 5); а при том бьіли св'Ьдци пан петрь нєоря, 
воєвода судомирскии, пан яшко колочко маршалок ко- 
ролюв (Судомир, 1361 АСІ 6); Ми... мац'Ьи премьіски... 
пань кмита воєво(д) судомир(с)ки... чиними знаємо... ка¬ 
ко ко(л) та р*Ьчь межи наши(м) г(с)дрмь кроле(м) влодисла- 
вомь пол(с)кимь с одной строни межи панею Адвигою оти- 
ною пилєцкою... с другої строни о волость о зад-Ьсиє... 
прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70); а на то св'Ьд- 
ковє, наивьппаА рада королєвскаА, пан миколаи прєдбор, 
пан соудомирскїи, што бил тими часи оу нас... и наши 
панове и рада молдавскаА (Сучава, 1456 Сові. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. судомирскии, Соудомирскїи, су(д)- 

мирскии 7 (1408 АкЮЗР І, 6; 1433 Р 122; 1453 Сові. II, 
765; 1456 Сові. II, 791); судомирскии, соудомїрьскии, 
соудомирьскии 5 (1361 АСІ 6; XV ст. ВС 5 зв., 6, 9, 13 зв.); 
судомир(с)кн, судомир(ски) 2 (1404 Р 69; 1415 Р 87); су- 
домирски, зиботігккі 2 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1415 Р 87); 
дав. одн. ч. соудомирьскомоу (XV ст. ВС ЗО зв., 38); знах. 
одн. ч. судомирьско(г) (1411 Р 77); місц. одн. ч. о соудо- 
мирьскомь (XV ст. ВС 13 зв.); род. одн. ж. судомирскои, 
соудомирекои (1361 АСІ 6; 1433 Р 120, 124); ор. одн. ж. 
судомирьскою (1352 Р 5); місц. одн. ж. у ! соудомїрьскии 
(XV ст. ВС 12 зв.); наз. мн. ч. соудомирьскии (XV ст. 
СЯ 43 зв.). 
Пор. *СУДОМИРЬ. 
*СУДОМИРЬ ч. (4) (назва міста у Польщі, пор. Запсіо- 

тпіегг) Сандомир: а писана грамота оу судомири оу день 
свАтого якуба (Судомир, 1361 АСІ6); Писань вь Судомири, 
іюнь 20 день, иньдикть 6 (Судомир, 1488 РИБ 223)._ 
ФОРМИ: місц. одн. вь (оу) Судомири 3 (1361 АСІ 6; 

1488 РИБ 223, 424); у Сундомири 1 (1408 АкЮЗР І, 6). 
СОУДОМИРЬСКЬІИ див. СУДОМИРСКИИ. 
СОУДОМЇРЬСКЬІИ див. СУДОМИРСКИИ. 
! СОУДОУТИ (СОУДИТИ) див. СОУДИТИ. 
СУДЬ1, СОУДЬ, 5110 ч, (131) 1. (судовий розгляд спра¬ 

ви) суд (24): кдє смолвАть туть будєть судь тАгатисА ис 
королємь (б. м. н., 1352 Р 6); а бил соудь оу СтанлА в до- 
моу (б. м. н., 1369 ПСЧК)\ а при пєрвомь соуд-Ь бьіль па(и) 
васко тАптюковичь (Галич, 1401 Р 66); ОуставлАємьі коли 
хто боудє(т) позва(н) протївь своємоу прїви(л)ю а окажє(т) 
на соуде своє прївїльє и страти(т) копоу а то(т) поводь... 
имєєть ємоу в-Ьрноуть тоую копоу (XV ст. ВС 26); Коли(ж) 
на соуд'Ь одна жалоба блдє(т) положена а бЖдЬ(т) лї бо- 
лЬи парь(соу)нь оу той жалоб’Ь вєнци не тоу(т) то(л)ко одно 
памєтноє имеє(т) бьіти положено (XV ст. СЯ 43 зв.); И 
Сопега рекь: биль жо мн*Ь о томь судь из зятемь его... и 
князь великій... тьіе люди мнЬ присудиль (б. м. н., 1498 
АЛМ 169); 
судь имати (1), соудь м а т и (1) (з ким, м,іж 

ким) судитися (з ким): кто жь коли зломи(т) нашю грамо¬ 

ту су(д) прє(д) б(г)мь имаю с нимь (Перемишль, 1393 Р 
176); ми оуставлАемь коли(ж) оу томь роздьль три годи и 

три м'с)ци с оупокоемь живоуть а на жа(д)ньш соу(д) себе 
не позивають тогдьі дай на вькьі вьчньш жа(д)на(г) соуда 
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мєжю собою не мають (XV ст. ВС 32 зв.); к з и сі и р г і- 
тд/ о сі і і і (1) позивати до суду: І іег зшЗ^а... к зисіи пе 
та]'еІ' регеб зеЬе ргішхШі: оІігЬу сгегег зкагіїи ЬуіЬу 
патесіеп (Луцьк, 1388 2,РЬ 106); вести на соудь 
(2), на соудь вести (1) дав. ВЄСТЬ1; поста¬ 
вити на с у ді (1) див. ПОСТАВИТИ; п р ї в є с т и 
на соудь (1), на соудь пр'і вести (1) дав. 
* ПРИВЕСТИ1; судь (соудьі) судити (судить) 
(8), (с у д ьі) судити (1), судити с у д ь (с о у - 
дьі) (3) див. СОУДИТИ. 

2. (судове засідання) суд (13): Частокро(т) прїгожаєтсА 
и(ж) некоторьіи за свои(м) плємєнємь алюбо заслоугами 
приходАть моцью на сл(д)... про то прїказоуемь мн абьі 
того далА (!) не бьіло (XV ст. ВС 15); а колижь тьіи свє(т)кьі 
на соуде монованьї (!) тогдьі тот замєшька(х) (!) о(т)озва(т) 
того коумовьства (XV ст. ВС 20); а такєжь хочомь на ма- 
лнхь соуді(х) ижє пєрвьш рокь и дроу(г)и простою нє- 
моцью можєть о(т)ложїть (XV ст. СЯ 40); 

сісти на соудЬ (2) див. СЄСТИ. 

3. (судовий вирок) присуд (22): тако же і нні соудь воздал 
Пінкови(тои)гаии со зє(м)лєю во віки (б.м.н.,1369 ПСЧК); 
мЬста тьічина и тьіхь сель и всєи волости залісксі дєржА- 
ниє вЬчноє правьімь судомь... коро(л) влодиславу пал (ся¬ 
кому и єго послі дко(м) присудили єсмьі (Медика, 1404 Р 
70); и присудили єсмьі... судомь білєцкому на віки... 
ту истную бЬлку (Львів, 1421 Р 94); и тАгали сА що сА 
тєгали, але Иваїпко сь прївилиами тесті своєго пана Йвана 
вистиарника добьіл сь вьсєго права и соудоу (Бирлад, 
1460 ВО І, 41); а длА памАти соудоу нашог(о) дали єсмо 
кн(А)зю Сєменоу (вориг. Мємєноу.— Прим, вид.) Васильє- 
вич(ю) сєи нашь листь за нашими пєчатьмн (Луцьк, 1475 
АЗ І, 70); Иномьі... тьіеземли... Токарєвскимь есмо прису¬ 
дили подлугь тьдхь пановь суду (Кам’янець, 1495 АЛМ 85). 

4. (орган правосуддя) суд (32): А по семь ненадобе 
вступоватись ни детемь моимь, ни внучатомь, ни всему 
роду моєму до века, ни вь людн церковьньїя, ни во вся 
судьі ихь, то все даль есми церкви Божой (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/VI, 3); Тег іезШЬу... сгегег ^угпапіе з^оіеЬо 
$исҐі, ЬуіЬу рог^ап к зиби, регу^гу^ і сІгиМ) гаг пе ргізгої 
Ьу, ша]еГ гарІаШі шіпи га оЬаб^а гагу коїогаіа ^Іоіопа 
(Луцьк, 1388 7.РБ 105); которьімь обьічаємь имаю(т) за- 
зиватї кь соудоу (XV ст. Вс 6); кто бЖде(т) нєко(т)рьіи 

добрьі(и) члвкь на соу(д) позвань о квалть тогдьі имєєть 
пово(д) на . нєго досвє(т)чить або то(т) добрьі(и) имєє(т) 
самь своєю прїсАгою о(т)бьіть (XV ст. ВС 18); коли(ж) 
кмє(т) блдє(т) ранє(н) до крови алюбо оуражо(н) срамотнє 
тогдьі ємоу прїидєть двє частї за раньї а трєтєя часть 
сЖдоу (XV ст. ВС 29); а хто кому дірєво зроубить со пчє- 
лами имієть заплатити грнвьноу чїи пчольї а соудови дроу- 
гоую гривноу (XV ст. ВС 37); 
соудь зємьскьіи (1) (суд у феодальній Польщі, 

який розглядав переважно цивільні справи силяхти) земсь¬ 
кий суд: Окаданїя (!) роковь вєлїкьі(х) соудовь зємьскьіхь 
ка(к) бьівало (XV ст. СЯ 39); судь церковьньїи 
(1) (суд, який розглядав справа церкви і духівництва) цер¬ 
ковний суд: своимь тьівуномь приказуемь судовь церковь- 
ннхь не судити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛЛ, 3). 

5. (судді) суд (5): а є(ст)ли то(г) ча(с)у докоулА соудьи 
соудАть алюбо соудь исьсАдєть бєзь праволєнїя алюбо 
бє(з) потреби оувойдєть то(т) имаєть бьіти казнєнь (XV ст. 
ВС 13 зв.); ОуставлАємьі коли(ж) хто соу(д)и пере соу(до)мь 
нагани(т) (XV ст. Вс 34); Частокро(т) потрєбоують стьі(х) 
кни(г)... а прото(ж) соудь колижь хотА оузри(т) ча(с) 
по(до)бнни имєєть дать вола(т) слоужєбнїкомь явне ижа 
(!)... оу такни днь книги правьш положеньї о(т)вареньі ко- 
моу потрєбно боудєть спїськовь то(т) поидє(т) (XV ст. 
ся 43). 

6. (будинок, у якому міститься орган правосуддя) суд(6): 
которьш сь соуда избєгають во гніві (XV ст. ВС 5 зв.); 

Те (ж) то(г) хоче(м) штобн каж(д)ни соу(д)я оу своємь 
соуде мєль оуставнаго слоужєбнїка чєрєсь которо(г) имєть 
позьівати (XV ст. ВС 15 зв.). 

7 ."справа, що підлягала судовому розглядовГ(І): ;а є(ст)ли 
же иє могоуть вси(х) соудо(в) осоудити того днА тогдьі хо- 
чємь то(г) абьі ... дроугого днА соудь скончань (XV ст. 
ВС 13). 

8. судочинство (1): потрєбно єсть абьі однакїи соудь бьіль 

какь крако(в)скн(и) зємли коли(ж) оди(н) г(с)дрь вси(х) 
єсть (XV ст. ВС 34 зв.). 
О страшний судь(З) див. *СТРАШНЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. судь, соудь, кий, соу(д) (1352 Р 6; 

1369 ПСЧК; 1388 1Р1І104; XV ст. ВС 8 зв/, ІЗ зв., 23, 
34 зв.; СЯ 43; 1498 АЛМ 169 і т. їн.); род. одн. соуда, суда 
10 (XV ст. ВС 5 зв., 6, 11, 15, 32 зв., 33 зв.; РИБ 610 ; СЯ 
43; 1489 РИБ 432); суду, соудоу 7 (1460 ВО І, 41; 1475 
АЗ І, 70; XV ст. ВС 8 зв., 13 зв., 17 зв., 33 зв.; 1495 АЛМ 
85); І сьда 1 (1499 ВО II, 156); соу(д) 1 (XV ст. ВС 33 зв.); 
дав. одн. судоу, сЖдоу, $ийи, соудоу 11 (1388 ІРЬ 105, 
106; XV ст. ВС 6, 13, 17 зв., 27 зв., 29, 30; 1495 ВМЗД); 
соудовн 5 (XV ст. ВС 30, 30 зв., 37, 37 зв.); їсоудь 1 (XV 
ст. ВС 6); знах. одн. су(д), соудь, соу(д), сЖ(д), судь, соуд 
(1369 ПСЧК; 1390 Р 176; 1495 БСКИ; ВМЗД; XV ст. ВС 
6, 7 зв., 14 зв., 18, 32 зв.; РИБ 610; 1498 АЛМ 169 і т. ін.); 
ор. одн. соу(до)мь, соудо(м), соудомь, судомь, соудомь, 
сЖдо(м) (1404 Р 70; 1421 Р 94; XV ст. ВС 8, 15 зв., 16, 17, 
17 зв., 26, 32 зв.,36 зв. і т. ін.); місц. одн. на (при, о) еоуді, 
суді 14 (1352 Р 6; 1401 АкВАК ПІ, 2; Р 66; XV ст. ВС 5 
зв., 12, 22, 23, 32 зв.; СЯ 43 зв.; 1421 Р 93 і т. ін.); на (у) 
соуде 4 (XV ст. ВС 15 зв., 20, 26, 34); на соу(д) 1 (XV ст. 
ВС 26 зв.); на сьді 1 (1466 ВО 1, 106); наз. мн. соудьі (XV 
ст. ВС 13); род. мн. судовь, соудовь, соудо(в) (1322 
АрхЮЗР іЛП, 3; XV ст. ВС 12 зв., 13; СЯ 39, 43); знах. 
мн. суди, соуди (1322 АрхЮЗР ІДИ, 3; XV ст. ВС 6, 13, 
13 зв., 33 зв.; СЯ 43 зв.; п. 1444 АкЮЗР І, 17); місц. мн. 
о (на) соудє(х) З (XV ст. ВС 10, 12 зв., 17 зв.);на(в) соуді(х), 
соудіхь З (XV ст. ВС 37 зв.; СЯ 40, 42 зв.). 
Дав. ще. *СОУЖЄНЇЄ. 
* СУДІ*2 ч. (7) (міра місткості) посудина: отослад до 

Вилни двесте судовь и осмеронадцатеро судов — то Се- 
верское дани (Вільна, 1496 АЛРГ 72). 
ФОРМИ: род. мн. судовь, судов (1496 АЛРГ 72). 
Див. ще *СУДНО. 
СОУДЬ3 (СОУДЬЯ) (1): о соу(д^ ижє нє имаєть бити 

кора(н) (!) за зло(г) соудоу (XV ст. ВС 33 зв.). 

Див. СУДЬЯ. 
СУЛЬЯ див. СУДЬЯ. 
СОУДЬІВОЙ див. СУДИВОИ. 
СОУДЬА див. СУДЬЯ- 
*СОУДЬЦА ч. (2) (стч. зйбса, стп. здсЗса) суддя: и та¬ 

кож ти(х) людєн и никто да нє смієть соудити николи, але 
да и(х) соудіть оурідники о(т) того монастирі, а иного 
соудцоу да нє имають николи на віки (Сучава, 1444 Созі. 
II, 208); иного соудцю да нє имают, але тот приход вес 
да єст монастирю нашємоу (Дольний Торг, 1458 ВО 1, 9). 
ФОРМИ: знах. одн. соудцю 1 (1458 ВО І, 9); соудцоу 

1 (1444 Созі. II, 208). ~ 
Див. ще СОУДЄЦЬ. 
СУДЬЯ» ЄУДЬА, СОУДЬЯ, СУДЬЯ, СОУДЬЯ, СОУ¬ 

ДЬА, СОУДЇА, СУДИА, СУДИЯ, СЯДИА, СУДЇА ч. 
(111) суддя: и на то свідци... п а нь судивои па нь судь А 
сяноцькьіи (Казимир, п. 1349 Р 4); І Іег, іезіііЬу... теіі 
зоЬоіи пегіюсіи, аЬо зшаг росгаїі, зис^а тезіа пазгеЬо 
гасіпоію ретезисіа па пісії пе шаіеГ Ьгаіі (Луцьк, 1388 2.РІ 
104); а при томь бьіли судьі и свідци (Зудечів, 1411 Р 80); 
Казимирь Божью милостью Наместнику Дорогицькому, 
пану Я кубу Довойновичу н судьи Дорогицькому (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 432); Тє(ж) то(г) хочє(м) штобн каж(д)ьіи 
соу(д)я оу своємь соуде мєль оуставнаго слоужєбнїка 
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чєрєсь которо(г) имєть позивати (XV ст. ВС 15 зв.); и та(м) 
казали є(с)мо на тоє дЬло вьієхати... су(д)и б^лскому пану 
рачку пучицкому слушати присАги тьі(х) свЬтко(в) (Віль¬ 
на, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: яаз. одн. судьм, судья, соудья, соудьа, кисГіа, 

судья, соу(д)ья, су(д)/А, соу(д)я, сД(д)я 48 (п. 1349 Р 4; 
1359 Р 10; 1366 Р 12; 1388 ІРІ 104; 1408 АкЮЗР І, 6; 
1421 Р 92; XV ст. ВС 6, 12 зв.; СЯ 43; 1435 Р 134 і т. ін.); 
суди/А, судия, соудї/А 5 (1369 ПСЧК; 1409 Р 74; 1419 Р 
91; 1421 Р 94; 1422 Р 98); сЖдна, судїа 3 (1448 Сові. її, 366; 
1455 Сові. II, 769);соу(д) 1 (XV ст. ВС 33 зв.); род. одн. $шГі, 
соу(д)и, соудьи, соу(д) 6 (1388 ІРЬ 105; XV ст. ВС 13,16 зв., 
33 зв.; СЯ 43); соудє(г) соудьєго 2 (XVст. ВС 14 зв., 16 зв.); 
судьь 1 (1386—1418 Р 34); ! соусоудьи 1 (XV ст. ВС 20); дав. 
одн. судьи, 5ікГ і 6 (1388 2РЬ 105, 107; 1489 РИБ 432); 
соу(д)и 5 (XV ст. ВС 8 зв.,30 зв., 34; 1495 ВМЗД); соудїи 1 
(XV ст. ВС 6); знах. одн. соудью, соу(д)ю (XV ст. ВС 6, 
13, 23, 33 зв.); ор. одн. соудьєю, соу(д)єю (XV ст. ВС 20 зв., 
22 зв.: СЯ 41 зв.); місц. одн. о соу(ди) 2 (XV ст. ВС 8 зв.); 
о соудьи 1 (XV ст. ВС 6 зв.); ! о соу(д) 1 (XV ст. ВС 33 зв.); 
низ. мн. судьі 3 (1411 Р 79, 80; XV ст. ВС 6); соу(д)н З 
(XV ст. ВС 16, 17; СЯ 43); судьи, соудь(и) 2 (XV ст. ВС 
13, 13 зв.); соудья 1 (XV ст. ВС 11); род. мн. суден, соудей 
2 (XV ст. ВС 14; 1495 АЛМ 85); соу(д)и 1 (XV ст. ВС 12 
зв.); дав. мн. соудьямь 1 (XV ст. ВС 16); соу(д)ямь 1 
(XV ст. ВС 30 зв.); знах. мн. соудьи З (XV ст. ВС 14 зв., 
16 зв.); соудей 1 (XV ст. ВС 14); ор. мн. судьлмн (1411 Р 
79); місц. мн. о (на) су(д)л(х), соу(д)яхь 2 (XV ст. ВС 23; 
1495 ВМЗД); о соудья(х) 1 (XV ст. ЯС34). 
Див. ще СУДИМ. 
СУДЬА дав. СУДЬЯ. 
^ХОУД'ЙЧЬ ч. (1) (стч. зисііс, стп. з^сігіс) син судді: 

А на то бьіли св-ьдци, добрии панове: пань Котлиньски'Ь 
... пань Гл'Ьб'ь соу(дУЬчь (Львів, 1421 Р 92). 
ФОРМИ: яаз. одн. соу(д)ічь (1421 Я 92). 
*СОУЖЄНЇЄ с. (1) в з А т и с о у ж е н ї є див. 

ОУЗАТИ. 
ФОРМИ: зяах. одя. соуженїє (XV ст. ВС 22 зв.). 
Див. іце СУДЬ1 3. 
Пор. СОУДИТИ. 
*СУЖИВАТИ діесл. недок. многокр. (1) (що) (неоднора¬ 

зово) судити, засуджувати: а то суживали на городЬ на¬ 
мистинки твои (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. суживали (п. 1444 АкЮЗР І, 

17). 
Див. ще ОСОУДИТИ, *ОСОУЖАТИ, ^ПРИСУДИТИ, 
ЩРИСУЖАТИ, СОУДИТИ. 

*СОУКГРАНИЧНЬ1Й прикм. (1) (який межує з ким- 
небудь) сусідній: А при нас бьіл... Богдань Дрємоутє- 
бичь... бо Аре Слоиимскиє и Озєрницкиє и много... 
боАр и моужєй соукграничньїх (Лукониця, 1478 А5 III, 
17). 
ФОРМИ: род. мн. соукграничньїх (1478 А8 III, 17). 
*СОУКИЛЬ ч. (2) (назва річки у Галицькій землі, при¬ 

токи Дністра) Сукель: о(т) могьіло(к) попєре(к) рЬки 
соукилА к дорозь (Зудечів, 1413 Р 83); Дали есмь на имА 
Шандрови и братии єго радєвитєи дворищ ов тоу стороноу 
рЬки СоукнлА (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: род. одн. Соукнлм, соукші/Д (1413 Р 83; 1473 

ЗИТШ V, 3). 
*СУКНА ж. (2) (молд. сукнз «сукняна спідниця») сукно: 

а имаєть сА поставити цЬну сукнЬ у сочавЬ, Ако во лвов-Ь 
(Сучава, 1408 Сові. 11, 632); А имат сА поставити цина соук- 
ни оу Соучав-Ь яко во Лвовй (Сучава, 1460 В О її, 275). 
ФОРМИ: дав. одн. соукнй 1 (1460 ВИ 11, 275); сукні 

.1 (1408 Созі. II, 632). 
Дав. ще СОУКНО. 
СОУКНО с. (51) (рід тканини) сукно: А губка даль 

шюбу свою куничюю дорогимь сукномь брунагьньїмь по- 

26 в-136 

шита... пани хоньци (Перемишль, 1378 Р 26); а кто повє- 
зєть сукно до бєсарабь, дати имєть, на головноє мьіто, у 
сочаві, оть гривну по три гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 
631); продал єсми тоє имєнє Дажєв... за двєстє коп широ- 
кихь грошей монєтьі чєскоє и за кожух бобоовьій сукномь 
порьпрьіяномь крьітьій (Володимир, 1475 А& І, 72); з ново¬ 
го мєста послано кнАзю вєлнкомоу т0є(р)скомоу... в по¬ 
ставні соукна маха(л)ского (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: яаз. одн. соукно 3 (1456 Сові. II, 788, 791; 1460 

ВО II, 275); зам. род. от соукно 1 (1466 ВО І, 96); род. одн. 
соукна, соу(к)на, сукна (1408 Сові. її, 630, 631; 1411 МіН. 
АІЬ; 1434 Сові. II, 668; 1437 Сові. II, 709; 1448 Сові. II, 
741; 1455 Сові. II, 772; 1456 Сові. II, 788, 789; 1460 ВО II, 
273; 1488 УКТ і т. ін.); дав. одн. соукноу (1456 Сові. II, 
790); зяа*. одн. соукно, (с)оукно, сукно (1408 Сові. II, 631; 
1434 Сові. II, 668, 669; 1437 ОІД № 8; 1443 ПГСММ; 
1456 Сові. II, 789; 1460 ВО її, 2ї4); ор. одн. сукномь (1378 
Р 26; 1475 А8 І, 72); род. мн. соукнь (1434 Сові. II, 669); 
знах. мн. соукна, сукна (1408 Сові. II, 631; 1434 Сові. II, 
668; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1456 Сові. II, 
789, 791; 1458 ВО II, 261; XV ст. ВС 18 зв.; 1460 ВО II, 
274, 275). 
Див. ще *СУКНА. 
*соукня ж. (2) (стч. зикпа, стп. $икпіа) верхній чоло¬ 

вічий одяг (1): хто с коимь имєєть гранїцю о лЬ(с) а воид'Ь(т) 
чєрє(с) гранїцю оу лє(с) а то(т) єго застанєть має(т) оу 
нєго оузА(т) за пєрвоє застатьє сокироу а вь дроугоє за¬ 
стані (т) любо мАтєль алюбо соукню (XV ст. ВС 37). 
Ослужитн зь сукни(І) див. СЛОУЖИТИ. 
ФОРМИ: род. одн. сукни (1495 АЛМ 83); знах. одн. 

соукню (XV ст. ВС 37). 
СОУЛДЖАРЬ, СОУЛДЖАР, СОУЛЖАРЬ ч. (4) (молд. 

служер) відповідальний службовець молдавського воє¬ 
води, що відав забоєм худоби та постачанням м’яса для 
господарського двору і армії: тоє вьсє вьішєписанноє да 
є(ст) слоузА нашємоу... пану михулу, нашємоу соулжарю 
(Сучава, 1475 Сові. О. 3); И оуставшє слоуга наш Гольи 
от Рєбрича та заплатил оусє сполна тоти вьішєписаннїи 
пинізи... оу роуки паноу Иванко Тоуркоул соулджарь 
(Сучава, 1488 ВО І, 317) 
ФОРМИ: наз. одн. соулжарь, соулджар 2 (1475 Соз^ £>. 

3; 1488 ВО І, 317); зам. дав. оу роуки паноу... соулджарь 
1 (1488 ВО І, 317); дав. одн. соулжарю (1475 Соз*. Г). 3). 
Див. ще СЮЛЖАРЮ. 
*СУЛИМОВСКИИ прикм. (1): мьі па(н) ива(н) па(н) 

срЬмскьш... свЬдчю... ижє... хміль крщєнє имА прибєкь 
добьіва(л) на воитку сулимовскєм половинні сулимова 
(Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. на сулимовскєм (1412 Р 81). 
Пор. СУЛИМОВЬ. 
СУЛИМОВЬ ч. (5) (назва села у Львівській землі) Су- 

лнмів: ино коли би... воитє (!) с того свьта сшєддь (!) ано 
на єго д'Ьти сулимовь има сполна спасти (Львів, 1412 Р 
81). 
ФОРМИ: яаз. одн. сулимовь (1412 Я 81); род. сдн. сули¬ 

мова (1412 Я 81); знах. одн. сулимовь (1412 Я 81); місц. 
одн. при сулимовь (1412 Я 81). 

*СУЛКО ч. (2) (особова назва, пор. Сулимирь, Сули- 
славь): тогди пань Данило приида прєд нась и тАгаль на 
воита зоудєчовьского на сулка о дворище о пнсковича... 
вонтово (Зудечів, 1411 Я 79). 
ФОРМИ: знах. одн. сулка (1411 Я 79); ор. одн. сулкомь 

(1411 Я 79). 
СОУЛЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а на то послуги... 

осташко соульскии богдань тивунь (Перемишль, 1366 Я 
12). 
ФОРМИ: наз. одн. соульскии (1366 Р_12) г 
СУМА ж. (4) (стч., стп. зита, сен. зшите, лат. зиїїіта) 

(певна кількість грошей) сума: Ись северскихь... волостей 
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всее дани грошовое собрано сумою 100 и ЗО копь грошей 
(Вільна, 1496 АЛРГ 73); А кому коли отпустили мита 
лункого... в тих его трех годех, мает он то записати, што 
би мАло того мита прийти: то маєм ему оттрутити в наши 
пенези в тую ж суму (Вільна, 1498 ЛЛРГ 82). 
ФОРМИ: наз. одн. сума (1497 ЛЛРГ 79; 1497 і 1498 

АЛРГ 79); знах. одн. суму (1498 ЛЛРГ 82); ор. одн. су¬ 
мою (1496 АЛРГ 73). 

*СОУМіїЄНЇЄ с. (1) (стп. зшппіепіе, здтпіепіе) О л о д 
чєстїю и соумнєнїємь див. ЧЄСТЬ. 
ФОРМИ: ор. одн. соумнєнїємь (XV ст. СЯ 42). 
СУтОРОКЬ ч. (2) (особова назва): А потомь Борись 

мовиль передь нами на князя Костентина ижби онь боярь 
нашихь Смоленскихь Бубна, а Дуденка Суморока... зем¬ 
ля моцно за себе забраль (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: наз. одн. Суморокь (1495 АЛМ 83); род. одн. 

Суморока (1495 АЛМ 83). 
*СУНДОМИРЬ див. *СУДОМИРЬ. 
СОУПОЛНА присл. (2) зовсім: а тими рази до тебе твои- 

ми посли о(т)казали есмо што пановь ради нашое при нась 
супо(л)на не било (б. м. н., 1496 ПДСВВ). 
Див. ще ЗОУПОЛНА, ИСПОЛНОЮ, СПОЛНА. 
СОУПОРЬ ч. (2)(цсл. слпрь) противник, суперник: соу- 

порь имєєть бнтї прїпоуіцонь на св£(т)ки (XV ст. СЯ 41 
зв.—42). 
ФОРМИ: наз. одн. соупорь (XV ст. ВС 37 зв.; СЯ 41 зв.). 
Див. ще СЬПЄРНИКЬ. 

*СОУПОСТАТЬ ч. (1) (цсл. слпостать) ворог, противник: 
я сльїшєвши доброє здоровиє вашеи мл(с)ти и православ- 
ноую в’Ьроу хрєстияньскоую подроучие вашєи мл(с)ти и соу- 

постата крьпкаго противоу поганьства о томь бгоу хвалоу 
даємь (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: род. одн. соупостата (1484—1486 ГСПТЗ). 
*СУПОЧТИЛЄ присл. (1) спокійно, у спокої: а они 

ти (ж) би им'Ьли засЬ остєрєгати панове наши и опасова- 
ти... абнхо(м) оужє могли... дву зє(м) держати с обу(х) 
стро(н) за єдно в мирЬ, в ла(с)ци и справє(д)ли(во)сти, 
яко би сА оуказнили лихн люди с обу(х) стро(н), а пра- 
бн би могли супо(ч)тиле па(к) с обу(х) стро(н) (Сучава, 
14:7 Созі. II, 810). 

*СОУПРОУНОВЩИНА ж. (1) (назва земельного воло¬ 
діння у Київській землі): Васи(л) землю дє(р)жить Соу- 
проуновщиноу а с тоє зємли хоживоло (!) три(д)цать гро¬ 
ше (к) и вєдро мєдоу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: знах. одн. Соупроуновщиноу (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
*СОУРАННЬІИ прикм. (8) (про шкури худоби) сирий, 

невичиненкй: а у которомь торгу имєть купити, тамь 
иметь дати... оть сто кожи воловихь дєсАть гроши, оть 
сто кожи АгнАчїихь одинь грошь, оть сто кожи суран- 
ньіхь два гроши (Сучава, 1408 Созі. II, 632); а оу которомь 
торгоу имєт коупити, там имєт давати... от сто кожи ско- 
тїихь дєсАт грош, от СТО КОЖИ ЯГН'ЬЧИХ один грош, от сто 
кожи соуранних два грош, та идоуть на головноє мито, 
на сочавоу (Сучава, 1456 Созі. II, 790); А кто идєт до Лво- 
ва на головном мить оу Сочавь от скотини а грош... от сто 
овчин соранних четири гроши (Сучава, 1460 ВО II, 274). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. суранньїи 1 (1408 Созі. II, 631); 

соураньїи 1 (1434 Созі. II, 668); род. мн. суранньїхь, соу- 
ранньїхЗ (1408 Созі. 11,632; 1434 Созі. 11,669; 1456 Созі. II, 
790); соранних 2 (1460 БО II, 273, 274); 1 соурани 1 (1456 
Созі. II, 789). 

*СОУРАНЬІИ диз. *СОУРАННЬІИ. 

СУРВИЛОВИЧ ч. (1) (особова назва): А при том били... 
пань Пєтрь Войницкий, а... пан Гриико Сурвилович 
(Київ, 1437 А5 І, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. Сурвилович (1437 А5 І, 34). 
СУРИНЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли свед- 

ки... пань Немира, староста Луцкий... а пань Суринь 
писарь (Луцьк, 1444 АрхЮЗР ЇЛИ, 8). 

ФОРМИ: наз. одн. Суринь (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
СОУРЛАРЮЛ ч. (2) (молд. сурлар) музикант, що грав на 

дудці: а чєтврьтаа част от того села да ест плємєникоу их 
Мирчи Поурчєлоу соурларюл, сьіноу Станин(оу) (Васлуй, 
1495 ВО II, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. соурларюл (1495 ВО II, 53); дав. одн. 

соурларюл (1495 ВО II, 53). 
СУРЬАТЬ ч. (1) (особова назва): Поручнли(с)... кнА(з) 

михаило євнутєви(ч)... кгастовть, кердути. крукьждо. 
сурьАть (б. м. н.. бл. 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. сурьмть (бл. 1392 Р 47). 
5ЇІ5ЕО ч. (12) сусід: а се сусьде околнии онисимь а сє 

дьяци стєпань мєлєхови(ч) мєлєнтии (Львів, 1370 Р 18); 
Тєг ]*е5ІІіЬу... піекоіогу] ргіриіопу;), \уе!іко;(и роІгеЬіг- 
по]и, сгази посгпоЬо \уо!а!Ьу, а іезШЬу сЬгезі’іапе іети 
ки рошогепіи пе ргіЬеЬН, ки \то!апіи ^зіакі] зизесі... 
ІгісісаГ згеІаЬо^ таіеГ 'арІаШі (Луцьк, 1388 2РР 108); 
Абьі ка(ж)ньій варовальсА своємоу соусєдоу щкодьі чї- 
ни(т) (XV ст. ВС 25); и я мовиль пану Петру: тамь в ими- 
нехь вашихь кривдьі великій одь суеЬдь, ПО’ЬДЬ ТЬІ по ТЬІМЬ 
им^немь и кривдь осмотри (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: наз. одн. $и5Є<і (1388 ІРЬ 108); дав. одн. соу¬ 

сєдоу (XV ст. ВС 25, ЗО); наз. мн. соусєди 1 (XV ст. СЯ 
42); сусЬдє 1 (1370 Р 18); род. мн. соусєдь, соусє-(д) 2 (XV 
ст. ВС 6, 25 зв.); сусЬдь, соусЬдь 2 (XV ст. ВС 26; М93 
АЛМ 163); дав. мн. соусєдо(м) (XV ст. ВС 22 зв.); знах. 
мн. соусєди 1 (XV ст. СЯ 42 зв.); слсе(ди) 1 (XV ст. ВС 
22 зв.). 

*СОУСЄЦСТВО с. (1) сусідство, близькість за місцем 
проживання чи розташування: Мьі пьітали пани Василє- 
воє, єст-ли в тебе ещо люди? Она поставила боАр ... кото- 
рьіи перед нами повєдили: Вєдаєм гораздо в границах и в 
соусєцствє по рєкоу Зелвоу к Дєрєчиноу в низь и в верх 
и тоє поле Малєєвскоє розьроблєио, на том хочем завєд- 
ши, присАгноути (Лукониця, 1478 А З III, 17). 
ФОРМИ: місц. одн. в соусєцствє (1478 А5 III, 17). 
*СОУС£ДЬ див. 51]5ЕО. 
СОУСАМИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві);тЬмь мьі... дали есми ємоу оу нашеи земли села на имА... 
рошчино... и на юбанЬ соусАни (Васлуй, 1436 Созі. І, 444). 
ФОРМИ: наз. соусмни (1436 Созі. І, 444). 
1 СОУТАЖЄИ див. *СЬТАЖЄЦЬ. 

*С0УТАЖЦА ч. (1) позивач: а оуводєть лї того нєства 
своєго соутА(ж)ци тогдьі поро(ж)чєнь єго и долгоу его 
вьінАмьши злодеискьі(и) долгь ижє имєєть за все платїтй 
(XV ст. ВС 11). 
ФОРМИ: род. одн. соутм(ж)ци (XV ст. ВС 11). 
Див. ще. *СЬТАЖЄЦЬ. 
СОУХА ВЕЛИКА А ж. (2) (назва річки на Буковині): 

н дали... есмо того село на иміі ши(л)биканїи... на вєли- 
кои соухи н соуха вєликаА о(т) оустїА до самого вє(р)ха 
(Сучава, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. дали есмо соуха великая 

(1488 ДГСВМЩ). 
Див. ще * ВЄЛИКАА СОУХА, *СУХАЯ. 
*СУХАЯ ж. (1) (назва річки на Буковині): мьі, Стєфан 

воєвода... (знамєни)то чинимь... ожє... дали и потвьрди* 
ли єсми... монастирю от Молдавица... два крьници у вер¬ 
ха Сухои, и єдна пасика (Сучава, 1473 ШКН 164). 
ФОРМИ: род. одн. Сухои (1473 ШКН 164). 
Див. ще * ВЄЛИКАА СОУХА, СОУХА ВЄЛИКАА. 
*СУХАЯ ЖЄЖИОРА ж. (1) (назва річки у Молдав¬ 

ському князівстві): тЬмь мьі... дали єсми єм(у) оу нашеи 
зємли оу мо(л)давскои... ста(в) на сухои жєжиор’Ь (Су¬ 
чава, 1445 Созі. II, 211—212). 
ФОРМИ: місц. одн. иа сухои жєжиор'Ь (1445 Созі. Н* 

212). 
*СОУХАЯ КАМЄНИЦЯ ж. (1) (назва урочища у По» 

дільській землі): з обоу двоухь сторонь тоє р’Ьчки Камєии* 
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ци землю дерьжати масть по самоую Соухоую каменицю 
(Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: знах. одн. Соухоую камєиицю (1459 Р 171). 
*СУХЇИ прикм, (5) О с у х и и потокь (4), су¬ 

хая потоки (1) (назва потоку у Молдавському кня¬ 
зівстві): и мьі... потвердили єсми имь... микшинову паси- 
ку на сухои потоці (Васлуй, 1439 Сові. її, 51—52); хотар... 
на єдин доубь знаменан, от това чєрес Соухїи поток на дил 
на два доуби знамєнани (Бирлад, 1495 ДО II, 63). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. сухьї 1 (1455 Сові. II, 540); Соухїи 

1 (1495 ДО II, 63); місц. одн. ч. на соухомь (1452 Сові. 
II, 410); місц. одн. ж. иа сухои (1439 Сові. II, 52). 
Див. ще СОУХА ВЄЛИКАА, *СУХАЯ, *СУХАЯ ЖЄ- 
ЖИОРА, *СОУХАЯ КАМЄНИЦЯ. 

*СОУХО с. (4) О п о с о у х о у (4) сухопутним шля¬ 
хом. сушею: о(т) оу(сєи) трь<го)вли, да є(ст) имь вьсє 
тоє мьіто и по воді и по соу(х) (Сучава, 1448 Сові. II, 324); 
мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє благопроиз- 
воли господство ми... да оутврьдим црьковь монасти(роу) 
от Бьістрици... и сь оусими озерами и гьірлами и озєрка- 
ми... и два дворьі, и сь митом и по соухоу и по воді (Доль- 
ний Торг, 1458 ВИ І, 8). 
ФОРМИ: дав. одн. соухоу, соу(х) (1448 Сові. II, 324; 

1455 Сой. II. 531; 1458 ВО І, 8). 

СОУХОВЄРХЬ ч. (1) (назва села на Буковині) Сухо¬ 
верхій: тімь мьі... дали єсмьі имь оу нашєи зємли... села 
гдє є(ст) ватамапь минко... и гдє є(ст) стань. ... а за проу- 
то(м)... соуховерхь гдє ивань фалєви(ч) (Сучава, 1429 
Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. соуховерхь (1429 Сой. І, 269). 
*СОУХОВЄСЬ 2 цс. (І) (назва дворища у Волинській зем¬ 

лі) Сухівці: мьі великий кнАзь Алєксандро, инако Швит- 
рикгайло Олькгирдовичь, чинимь знаменито... ижєт... да¬ 
ли єсмо ємоу имєнє в Луцкомь повєтє... село Альїшовь... 
а к томоу... Соуховсь (!) дворище вєрхь Радоховки (Луцьк, 
1446 А8 III, 5). 
ФОРМИ: знах. одн. ! соуховсь (1446 А5 III, 5). 
! СОУХОВСЬ див. *СОУХОВЄСЬ. 
*СУХОДОЛЬ ч. (1) (назва села на Буковині): тімь мьі... 

дали єсмь ($іс.— Прим, вид.) ему оу нашєи зємли оу мол- 
давскои села... иа имі (оунгоуріи)и... и подли того су(х)- 
доль (Сучава, 1409 Сой. І, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. су(х)доль (1409 Сой. І, 64). 
*СОУХОЛЄЦИЛОР ч. (2) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): Ино мьі... дали и потврьдили слоугам на¬ 
шим... тоє прАдрєчєноє половина село на имі от Байков¬ 
ий... на поток Соухолєцилор (Сучава, 1489 ВИ І, 367). 
ФОРМИ: знах. одн. Соухолєцилор (1489 ВО І, 367); 

місц. одн. на Соухо(лє)цилор (1489 ДО І, 367). 

*СОУХОЛОУИ ч. (8) (назва річки у Молдавському кня¬ 
зівстві): и дали и потврьдили єсмонмьоу нашєи зємли оу 
молдавскои села... на имі... витєзєщи... и змоулци на соу- 
холоуи (Сучава, 1448 Сой. II, 324); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним (...— Прим, вид.) дочка Лацка Лєгє- 
т(иша)... продала свою правоую отниноу... село от Дєокіци 
на Сохоулоуи (Васлуй, 1495 або 1496 ДО II, 92), 
ФОРМИ: місц. одн. на соухолоуи 3 (1448 Сові. II, 323, 

324); на Сохоулоуи 3 (1495 ДО II, 87; 1495 або 1496 ДО II, 
92); иа сохолоуи 2 (1491 Сові. 8. 153; 1495 ДО II, 87). 

*СУХЬІ див. *СУХЇИ. 
*СОУЧАВА 1 ж. (513) (назва головного міста у Мол¬ 

давському князівстві) Сучава: а писано листо оу городі 
сочаві (Сучава, 1388 8 Б); а гєргє стоявши рє(к): нє имаю 
иноє при дши тоу(л)ко... домове мои що єсмь са(м) добоу- 
ва(л) на розі оу Соучаві (Сучава, 1449 Сові. II, 385); а 
єшчє єсми дали ливовчаном, аби держали соби один домь 
торговским обьічаемь, оу сочаві, алє оу томь домоу корч- 
мьі иє держали (Сучава, 1456 Сові. II, 791); а на бо(л)шєє 
кріпо(с)т, віліли... пану, тьутулу ло(г)фєтоу, писати... и 

пєча(т) привісити к... ли(сту)... оу со(ч)ві в лто зи ма(р) 

кз (Сучава, 1500 Сові. 8. 234—235). 
ФОРМИ: наз. одн. Соучав(а), Соучав(а) 3 (1479 ДО І, 

226; 1480 ДО І, 238; 1491 В О І, 473); з ом. род. от соучав(а), 
соучав(а) 3 (1458 ДО І, 19; 1491 ДО І, 453, 464); род. одн. 
сочаві, со(ч)ві 13 (1408 Сові. II, 632; 1425 Сові. І, 173; 
1434 Сові. II, 669; 1453 Сові. II, 461; 1456 Сові. II, 583; 
1458 ПГСММЦ; 1470 ДО І, 150; 1473 ДО І, 186 і т. ін.); 
Соучаві, Соучав(і), сучаві 7 (1456 Сові. II, 569; 1470 ДО 
І, 152; ВО II, 310; 1471 ДГСМПБ; 1488 ДО І, 347; 1497 
ДО II, 108, 109); Сочавьі 2 (1456 Сові. II, 790; 1460 ДО II, 
275); ! Сачавьі 2 (1481 ДО II, 365); со(ч)ви 1 (1456 ГПХМ); 
$исга^і і (1465 ОБ 176); зам. знах. чєрєсь сочавьі 2 (1408 
Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669); дав. одн. сочаві (1437 
Сові. І, 520; пол. XV ст. ДГВІС); знах. одн. Соучавоу 2 
(1460 ДО II, 274, 275); сочавоу 2 (1456 Сові. II, 790); місц. 
одн. оу (в, на) сочаві, Сочаві, соча(в), (со)чаві, соч(аві), 
Соч(а)ві, сочав/А, со(ч)аві, Соч(а)ві 242 (1388 8Б; 1393 
Сові. І, 14; 1403 Д5 338; 1409 Сові. І, 79; 1419 ОУД«А» 
444; 1432 Сові. І, 327; 1443 Сові. II, 129; 1453 Сові. II, 454; 
1473 ДО 1, 187; 1499 ДО II, 136 і т. ін.); оу (вь, на) Соуча¬ 
ві, соучаві, сучаві, Соуч(а)ві, Соуч(а)ві, Соучав(і), 
(соуча)ві 133 (1401 ДІД; 1408 Сой. II, 631; 1428 Сові. І, 
207; 1438 Со5*. II, 8; 1449 Сові. II, 385; 1458 0/Д«А» 512; 
1462 ДО І, 64; 1473 ДО І, 182; 1487 ДО І, 313; 1500 ДА 
261 і т. ін.); оу (на, вь) со(ч)ві, сочві 67 (1415 Сові. І. 117; 
1428 Сові. І, 224; 1431 Сові. І, 318; 1435 Сой. II, 695; 1443 
Сові. II, 139; 1449 Сові. II, 386; 1453 ОІДкА» 503; 1457 
Сові. II, 811; 1487 Сові. О. 7; 1500 Сові. 8. 235 і т. ін.); 
оу Соучави, Соуч(а)ви 11 (1465 ОБ 176; 1489 ДО І, 378; 
1490 ДО І, 391, 437, 443; ДГСХМ; 1491 ДО І, 448, 457, 
460; Сові. 8. 153 і т. ін.); оу Сочави, Соч(а)ви, С(о)чави 
7 (1489 ДО І, 374; 1490 ДО І, 385, 386, 397, 433; 1491 ДО 1, 
446; 1492 ДО І, 505); оу соу(ч)ві 3 (1429 Сові. І, 291; 1433 
Сові. І, 362; 1460 0/Д«А» 515); оу со(ч)ви 3 (1446 0/Д«А» 
485; 1454 Сові. II, 513; 1456 ГПХМ); в сочлві 2 (1395 
Сові. II, 612 613); оу со(ч) 2 (1479 ПГВСА; 1495 8СІМ 
рі. II); оу сочі(ві) 1 (1428 Сові. І, 210); оуСучївї 1 (1473 
ШКН 166); оу Сучавє 1 (1459 Соз^. 5. 22). 
Див. ще_ СОУЧАВСКЇИ (сучАвьскии торгь). 
СОУЧАВА2, СОЧАВА ж. (14) (назва річки у Молдавсь¬ 

кому князівстві) Сучава: а хотар тому селу от одинои сто- 
ронь сочава от верха сочавьі прості на могилу (Сучава, 
1393 Сові. І, 13); И єщє сми (п)отврьдили монастир оу от 
Поутнои и бранищоу около монастирі: Соучава сь оусими 
єи изворами (Сучава, 1490 ДО І, 420); и дали и потвьрдили 
єсмьі им оу нашєи зємли оу молдавскои их правоую отни¬ 
ноу.,, (едно село) на Соучаві (б. м, н., 1499 ДО II, 166— 
167). 
ФОРМИ: наз. одн. Соучава 1 (1490 ДО І, 420); зам род. 

от... сочава 1 (1393 Сові. І, 13); род. одн. сочавьі 1 (1393 
Сові> І, ІЗ); Соучаві 1 (1490 ДО І, 420); знах. одн. сочаву 
(1393 Сові. І, 13); ор. одн. ! соучавоую (1468 ДО 1, 130); 
місц. одн. иа Соучаві, сучаві 5 (1403 ДГАА; 1468 ДО І, 
130; 1499 ДО II, 167); на сочаві 2 (1439 Соз*. II, 46; 1445 
О/#«А» 483); ! на сочавь 1 (1393 Соз^. І. 13); зам. знах. 
оупадаєт оу Соучаві 1 (1490 ДО І. 420). 
СОУЧАВСКЇИ, СОУЧАВСКЬІИ, СОЧАВСКШ, СОЧАВ- 

СКЬІИ прикм. (91): а нато віра... пана баді сучавского 
(Сучава, 1403 ДГАА); и да(л) ємоу гєргє своєю волею.:, 
домьі свои соучавскьі (Сучава, 1449 Сові. II, 385); А сочав- 
скоє мьіто нигдє да нє платіть, лише оу Сочаві (Сучава, 
1458 ДО II, 262); А на то єсть... віра наших боярь: ... в. п. 
Шандра новоградского, в. п. Лоука Арбоурє портарі 
сочавского (Ясси, 1500 ДО II. 173). 
О сучАвьскии торгь (1) (назва головного 

міста у Молдавському князівстві) Сучава: и дали єсми 
стій єгї(с)копии нашои... два села... што мало по(д)льі... 
сучАвьского торга (Сучава, 1403 ДГАА). 

26* 
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ФОРМИ: наз. одн. ч. соучавскїн 2 (1479 В Б І, 224; 1499 
В Б II, 425); сочавскїи 2 (1464 БО І. 83; 1499 БО II, 444); 
сочавскьіи 2 (1408 Созі. II, 633; 1479 Созі. 8. 98); соучав- 
скьш 1 (1499 БО II, 425); род. одн. ч. сучавского, соучав- 
ского, суча(в)с(кого>, соучав(ь)ског(о), сучав(ского) 26 
(1403 ДГАЛ; 1409 Созі, І, 65; 1414 Созі. І, 112; 1428 Созі. І, 
210; 1479 БО І, 229; 1480 БО І, 243; 1486 БО І, 290; 
1490 БО І, 419; 1498 БО II, 126; 1500 Созі. 5. 231 і т. ін.); 
сочавского, Сочав(ь)ского 12 (1403 Я 5 338; 1408 Созі. І, 
61; 1409 437; 1411 МіН. АІЬ.\ 1415 Созі. І, 122; 1424 
Созі. І, 162; 1436 Созі. І, 455; 1479 БАМ 62; 1500 ВО II, 
173; РА 261 і т. ін.); соучавска(г) 1 (1458 МіН. Оос. 122); 
сучмвьского 1 (1403 ДГАА); ! Соучавскога 1 (1488 ВБ І, 
347);ор. одн. ч. соучавскимь 2 (1490 ОС 146); соч(а)вскимь 
I (1472^ К 169); наз. одн. с. сочавьское, сочавское (1408 
Созі. II, 631; 1434 Созі. П, 668; 1456 Созі. II, 789; 1460 ББ 
II 27з/ знах. одн. с. сочавьское, сочавское 10 (1408 Созі. 
II, 630* 1434 Созі. II, 668; 1448 Созі. II, 741; 1449 Созі. 
П, 743* 1456 Созі. II, 791; 1458 ББ II, 262; 1460 ББ II, 273, 
276); сучавскоє 3 (1452 Созі. II, 759; 1455 Созі. II, 771); 
місц, юдн. с. на сочавьскомь, сочавскомь (1408 Созі. II, 
632; 1434 Созі. II, 669); род. одн. ж. соучавскои, соуча(в)- 
скои II (1472 ОІЯ«А» 530; 1479 ОС 140; 1481 БО І, 256; 
1490 ББ І, 419, 420; БС 146, 147, 148); со(ч)вьскои 1 (1456 
Созі. II, 582); сочавское 1 (1453 Созі. II, 461); місц. одн. ж. оу 
соучавскон (1490 ВО І, 419, 420); наз. мн. ч. сучавски, соу- 
ча(в)скн 2 (1470 523; 1479 ОС 140); соучавскьіи 1 
(1481 БО І, 256); род. мн. соучавскьіх 1 (1457 Б Б І, 4); 
зам. наз. дворници сочавскьї(х) 1 (1453 Созі. II, 462); знах. 
мн. ч. Соучавскьі (1449 Созі. II, 385, 385—386). 
Пор. *СОУЧАВА1. 
•СУЧАВА див. •СОУЧАВА1. 
•СУЧАВЬСКИИ див. СОУЧАВСКЇН. 
•СОУІІ1ИЦА з /с. (1) (назва річки на Буковині): и тако- 

жє(д) (!) дали єсми єдноу поустьшю на соушицл... да оса¬ 
дить село моиастьіроу (Сучава. 1440 МіН. 208). 
ФОРМИ: місц. одн. на соушиц^ч (1440 МіН. 208). 
•СУШИЧЬНО с. (1) (назва села у Волинській землі) 

Сошичне: и мьі ... подлугь даня продковь нашихь, што 
бьіль придаль великий князь Любарть Кгидоминовичь Су- 
ШИЧЬНО... опять церкви Божей потвердили есмо (Луцьк, 
1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
ФОРМИ: знах. одн. Сушичьно (1444 АрхЮЗР іЛП, 8). 
•СФЄДИТЄЛСТВО див. ДЄТЄЛСТВО. 
•СФЄДИТЄЛСТВОВАТИ див. ЧВИ ДЄТЄЛ СТВО ВАТИ. 
•СХАРБИНОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а при то(м) 

свьдци били... па(н) б’Ьцкии па(н) пєтрь зхарбинови(ч) 
подстолии судомир(ски) па(н) барто(ш) схарбинови(ч) 
подкомории судомирски (Медика, 1415 Р 87). 
ФОРМИ: наз. одн. схарбинови(ч) 1 (1415 Р 87); зхарби- 

нови(ч) 1 (1415 Р 87). 
СХАРБИНОВСКИИ прикм. (1) (пор. СЬагЬіпо\\гісе 

в Польщі): А па(н) птрь влодковичь д’Ьдичь схарбиновскии 
староста галицкии св^дчіо и познава(м)ь... ажє миха(л) 
грабовєцкии а па(н) птрашь пнликовнчь просили кролА о 
границю промєжи грабовцА а тисмАнча(н)ь (Галич, 1404 

ФОРМИ: наз. одн. ч. схарбиновскии (1404 Р 67). 
*СХИТРИТИ СА дієсл. док. (1) (стп. зсЬуІггус) (вдатися 

до хитрощів) схитрувати: и гєргє... рє(к) прь(д) на(с): 
правда, єси да(л) оу мои(х) роу(к) твои злати, на подєржа- 
ніє, али єсмь хоти(л) сєб'Ь зискь оучинити твоими пи- 
Н'Ьзми, коупи(л) єсмь... мито и хєрєгїю и оу то(м) сА єсмь 
схитри(л) И ТВОИ ПИН’ЬЗИ єсмь страви(л) и теперь єсмь тоб'Ь 
винова(т) (Сучава, 1449 Созі. II, 385). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. см єсмь схитри(л) (1449 

Созі. II, 385). 
•СХОВАТИ дієсл. док. (І) (стч. зсЬоуаІі, стп. зсЬоигас) 

(що) сховати, заховати: отець... мой.„ сховаль бьіль ти¬ 
сячу золотнхь... вь пивиицьі (Краків. 1489 РИБ 431). 

ФОРМИ: пперф. З ос. одн. ч. сховаль бьіль (1489 РИБ 
431). 
Див. ще ХОВАТИ 3. 
•СХОДИТИ СЕ дієсл. недок. (І) (про річки) сходитися, 

стікатися, зливатися: грань. .. речкою Чолницею до мосту, 
на дорозе зь Дубисчь до своза, где се Чолница зь Ретов- 
кою сходить (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. се... сходить (1322 АрхЮЗР 

1 /VI, 2). 
•схотіти дієсл. док. (4) (робити що) схотіти, захотіти: 

тако(ж) коли схотА(т) брашовЬнє прє(д) г(с)ва ми стоАти 
иа зако(н)... а они щобьі волни били прити до на(с), абьі- 
хо(м) мьі и(х) судили (Васлуй, 1452 Созі. II, 760); пакли не 
схочеть ей тьіх пенезей отложити, а она будеть половину 
Горокь а половину Олеска держати до своего живота (б. 
м. н., XV ст. АрхЮЗР 4/УІІІ, 28); А КТО СХОЧЄТ ЄГО ИЛИ Д’Ь- 
ти єго оу вести... оу холопство... тот имаєт на сА видЬти... 
казнь и оргию господства ми (Сучава, 1470 БО І, 141). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. схочеть ] (XV ст. АрхЮЗР 

4/УІІІ, 28); схочет 1 (1470 ББ І, 141); 3 ос. мн. схотм(т) 
1 (1452 Созі. II, 760); ! схотіти 1 (1452 Созі. II, 759). 
Див. ще •ВСХОТ'ЙТИ СА, •ВХОТ'бТИ, •ВЬСХОТ'йТИ, 

*ПОХОТ*ТИ, ХОТІТИ. 
•СЧАДОКЬ див. СЬЩАДОКЬ. 
•СЧАСНЬІИ див. *ЩАСНЬІИ. 
•СЧЄДОКЬ див. СЬЩАДОКЬ. 
5С2ЕТНЕN ч. (1) (особова назва): А па іо з\уіс1с2у... рап 

ИгоЬізг ЗсгеІЬеп Ноіо\уіс2 (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. БсхеіЬеп (1413 ОЬ 48). 
•СЧИРЕЦКИИ прикм. (1) (пор. Щирець у Львівській 

землі): знаємо чинимь... ажє даємь... корьчму на имА вєр- 
бАжь иа рици на счирчи оу счирєцкои во(л)... Иваноу во- 
лошиновичю (Медика, 1407 Р 72). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. оу счирєцкои (1407 Р 72). 
*СЧИРЄЦЬ ч. (1) (назва річки у Львівській землі) Щи¬ 

рець: знаємо чинимь ... ажє даємь... корьчму на имА вер- 
бАжь на рици на счирчн оу счирєцкои во(л) ... иваноу во- 
лошииовичю (Медика, 1407 Р 72). 
ФОРМИ: місц. одн. на счирчи (1407 Р 72). 
Див. ще *ЩИРОКЬ. 
•СЧАДОКЬ див. СЬЩАДОКЬ. 
•СЩАДОКЬ дие. СЬЩАДОКЬ. 
СЬ, СЬ, С, СО, СИ прийм. (2668) І. (з род.) (276) 1. (вира¬ 

жає об'єктні відношення) (157) а) (вказує на предмет, 
з якого щось належить) з (107): А с тих сель имат Драгомир 
и Некра... служити иамь и нашимь намісником трими 
стрьлци (Львів, 1378 ЗНТШ ЇЛ, 5); а с тьіхь имьній маеть 
тую копу гроши давати на Воведеніе святьія Богородица 
(Київ, 1398 ДГПМ); а па(н) пєтрь с того им^нья имає(т) 
служити на(м) двєма копьи (Луцьк, 1438 Р 138); а тако(ж) 
варє що за ку(п)ци и боу(д) о(т) колЬ прїиду(т) та иму(т) 
складати свои товарь оу баковь а они с ни(х) да возмоу(т).,. 
мьіто о(т) гривньї (Сучава, 1460ОІР&А» 515); а двєзємли 
поустьі лежать а дани с ни(х) шло чєтьіри вєдрьі мєдоу 
здавна (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); а онь намь сь того 
именья мяль служьбу земьскую заступовати (Краків, 1489 
РИБ 437); и сь тое земли бортное маеть онь дань дава¬ 
ти Светому Михайлу по давьному (Вільна, 1499 РИБ 777); 

б) (вказує на сукупність предметів або на предмет, з 
яких частина вилучається) з, із (17): а пакли бьі пань Бас¬ 
ко не дали тЬхь ста купь пану Ивашкови о(т) сєЬ матки 

бжь'Ь на другую матки божью оу рукь тогда имаєть пань 
Баско дати оувазанье пану Ивашкови оу РоудАнцЬ со 
всЬмь правомь, яко самь дер жаль пань Баско а не вьіни- 
мая ничого с того села (Львів, 1421 Р 92); а с тн(х) со вси(х) 

людє(и) чотири члвки подимьщиноу дають (б. м. н., бл. 
1 1471 ЛКЗ 92 зв.); и с своей д-Ьлници поступили ся есмо Ива- 
І чевь Нижний и ставом (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102); 
КнАзю Андрєю, БрАславскомоу намєстникоу... дєсАть 
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копь вь ключника Луцкого с ццншовьіхь грошей (Краків, 
1489 А 5 III, 21); и поведиль передь нами, штожь сь нихь 
со всихь только одна служба паньцерная идєть (Вільна, 
1499 РИБ 776); 

в) (вказує на особу або предмет, що є підставою для 
якоїсь дії) (13) з, із (12): мочї имєт ли ниже що та(к) и добро 
а пак ли не мочі имє(т) с то(г) спросити а вннЬти тогди 
дати и тотьі двЬ тисЬчи зла(т) оугорскьі(х) (Васлуй, 1456 
ЗСФ); а то єсми записал и дал кь ц(є)ркви божєи на памАт 
доуши своєи и родитєлєм моим, абьі с того бьіла памАт в 
год же в год (б. м. н., 1470 А 5 І, 67); о вьіповєданїю кого 
вьшовєдають с права (XV ст. ВС 20 зв.); а ргу Іош Ьуіу... 
з рапа Маткову гикі зІигеЬпісі пашізпука ЬегезІеузкоЬо 
(Тришищ 1500 ДПЖН); 

за (1): с того паноу воєводє дякоуємь яко прьіятєлєви | 
нашому (Вільна, 1493 ОПВВ); 

г) (вказує на середовище, умови, з яких хтось виходить$ 
визволяється) з, із, від (9): ино оузрЬвши нєвиность мою 

вєлимужинии панови... вьібавили мА бго(м)... модною ру¬ 
кою... ис того Атства (так.— Прим. вид.) и с того оусєго 
злого (Кременець, 1434 Р 130); а с котороє — б(ьі) то сто¬ 
ронні хто имєль рушити, а с того виступити, тоть бьі имель 
г(о)с(по)дарю королю триста копь отложити (Манів, 
1478 Л5 І, 76); 
д) (вказує на джерело відомостей або дії) з, із (3): Поро- 

зоумЬти можете в той мЬрє какь много правди тьіито ми- 
стровьі листи в собь мЬли а особнє с пєрвьши(х) наши(х) 
листов которьіми(ж) оузьявили єсмо ва(м) кролє(в)ства на- 
шєго ради жаданьє чистеє (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ); а частокро(т) потрєбоують с тн(х) кни(г) пра- 
веднн(х) списковь (XV ст. СЯ 43); они... поводили на(м), 
што(ж) дє(и) тоть листь вписа(н) єсть в книги судовий и 
минуту виписаную с тнхь кни(г) пєрє(д) нами вказьівали 
(Вільна, 1495 ВК)\ 

е) (вказує на предмет, з якого відбувся рух, з просторо¬ 
вим відтінком) з, із (2): Колі* хто прїчиною оумрє(т) алю- 
бо утонє(т) а любо с дрєва спадЬть о томь нє(т) жадноє жа¬ 
лоби о у праве (XV ст. ВС 24); а теє привилїє вишєписа(н)- 
иьі(х) прє(д)ко(в) нашьі(х) изгииоули о(т) роуки крьстнни 
сйа... коли крьегЬ с кон’Ь оупа(л) (Васлуй, 1434 І)//?«Л» 
517); 

е) (у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (6) до (1); а панове от Хрьлова аби никакое д'Ьло 
не имат с тоє село (Сучава, 1438 О В Ас 28); 

з (5): и такождє дали єсмї имь ми о(т) на(с) половина о(т) 
калоугєрского бродоу и сь половина мита и сь половина 
пєрєвоза (Сучава, 1447 Сові. II, 281); А господство ми да- 
дох... викоуплєнїє сь тоє село на имЬ ПодолЬнїи (Сучава, 
1479 ВГ> 1, 221). 

2. (виражає означальні відношення) з, із (49) а) (з про¬ 
сторовим відтінком) (44): придаємо к тому село нашое 
Теремьное подь Луцкомь, почонь оть того копьца при до- 
розе... до дороги Лисчиньское а тою дорогою до перерес- 
кого гостинца сь Луцка до Олики (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
8/1, 2); А при томь били св'Ьдци: пань Янь Краковскій 
сь Тарнова, п. Хрчонь (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); а 
по тьі(м)и липники била пасєка кнзА михайлова г(с)дрА 
нашє(г) с тоули(н) (б. м. н., бл. 1458 Р 168); я пань ванько 
чжоусичь с квасилова па(н) хо(л)мски(и) чинимь знамени¬ 
то... и(ж) своимь братаничо(м) с пано(м) олє(х)но(м) чжоу- 
сою... имяли є(с)мо дЬ(л) оу иашо(и) дєди(ч)но(и) о(т)чиз- 
нє (Львів, 1478 ЗРМ); Відомо да єсть всємь приснлаль 
да (І) на(с) Бгомолєць нашь архима(н)дри(т) Пєчє(р)скїи 
с кїєва и вся братїя мн(с)тнря пєчє(р)ского... жалоуючиси 
на митрополита кїєвского и всєя роусїє што(ж) и(м) наси- 
лїє чини(л) (б. м. н., 1498 ЧІАФ); 

б) (з причиновим відтінком) (4): Ми Владиславь, сь Бо- 
жей милости король Польскій... знаємо чинимь... ажє... 
дали есмьі слузЬ нашему БЬдуну, иа имя Есифу, наше горо¬ 

дище Копнстно (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); и тими часи 
єго милость вишєрєчєннїи крал за волю и за причиноу 
наиясн’Ьишєго ккАжатє пана и пана Владислава, с тоиж(є) 
божїєи милости крал'Ь оугрьскаго и чьскаго... нам вьси 
мерзАчкн и шкоди... отпоустиль (Гирлов, 1499 В О II, 
419); 

в) (в часовим відтінком) (1): Аби запомнєнА рЬчи с часов 
вд’Ьланьїхь не вділало би шкоди слушно ест ажбьі вчинки 
людьскии.. достаточннмь свєдєтствомь листов и на потомь 
будучимь били би явньї (Вільна, 1499 А5 І, 117). 

3. (виражає просторові відношення) з, із (42): А тєрнаву 
р'Ьку имивши с убою стороною оли же до верха р-Ьки тоЬ 
и полА всА... и все то што коли кнАж’Ьн-ья пустинь с оу- 
бою сторону... то все даль єсмь ладомирови садити село 
(Бохур, 1377 Р 24); а єго бо(г) не дай аж би воитко с дЬт- 
ками с того свЬта сшель... тогдЬ нма хмЬль прибко писанни 
положити воитковимь ближши(м) м ко(п) а сулимовь имЬ- 
ти (Львів, 1412 Р 81); а хто на ильи воєводи животь по¬ 
гадаєте, а забєжить оу нашю землю, и ми такожь имаємь 
того израдую (!) с нашоє зємлії ильи воєводЬ видати (Тро¬ 
хи, 1442 Сові. II, 719); яко би сА оуказнили лихи люди с 
обу(х) сторо(н), а правьі би могли супо(ч)тилє па(к) с обу(х) 
стро(н) (Сучава, 1457 Сові. II, 810); а што с подворьА паней 
Михайловн Рудєнский ворота поставлАнн на тоє подь- 
ворьє... ино кн(є)г(и)ни єе милость маєт тни ворота Ру- 
дєнскои загородити (Луцьк, 1494 А5 І, 101 —102); и по- 
шоль сь клЬти вокь перед мною, а не браль изь тоє клЬтн 
ничого (Вільна, 1498 АЛМ 163); у їег розіируїзіа гппіе 
бгиЬоЬо роїа ийої 5\тоіеЬо бо богоЬу... з іоіег богоЬу осі 
гпізіа у беї к тискатл'си к гпоігп Іибет (Тришин, 1500 
ДПЖН). 

4. (виражає модальні відношення) з, із, від (13): ащє ли 

кто пр(Ь)стопить заповь(д) сіж... да є прокла(т) (!) о(т) 

ба... и вь днь страшний спсь да моу є сьпєрникь сь силоЖ 
своєЖ (б. м. н., 1401 ЗКЄ); а паки бихомь тако не задер¬ 
жали, яко сА єсмо записали на то(м) сниму прї наши(х) 
пановь с обоу стороноу и прї пановь... господарА... що 
бнхо(м) били осажєни нашєи чти (Бирлад, 1435 Сові. II, 
679); Вьгзнаваємь симь нашимь листомь... и(ж) сь нашєи 
доброєи воли и розмьіслоу хотячи пана михаила канцли- 
ря молдавско(г) намь братомь и приятєлємь вЬчнимь 
оу чи нити... дали єсми ємоу... оу снятинЬ оу горо(д) мєш- 
канє (Снятин, 1454 Р 162—163); а кто-бьі тоє єднаньє... с 
обоу сторонь оузроушиль, тоть маєт заплатити королю 
пАть соть копь гроший (Вільна, 1482 А5 І, 79). 

5. (виражав причинові відношення) з, із, від (12): нжбн 
ва(м) алюбо с которого подозрЬнья нєдооу^аю(ч) алюбо 

таковоє чти кнзьствоу вєликомоу литовьскомоу не зичоучо 

в то(м) кнзьствЬ вєлико(м) литовско(м) в таковьш тадинкн 
оустоупити варовали бьісА алюбо стерегли але мистрови а 
законови єго не вЬрили (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ); а заставила єсми кн(А)зєм их м(и>л(о>сти... село 
своє ПьАнь пустиню ни с которого притиску и ни с кото- 
рои нєволи (Острог, 1481 А5 І, 77); И також слюбнл нам 
иаияснЬишии Янь Олбрахть... єстли би сЬ пригодило с ко¬ 
торого допоущєнїА божїєго... та вьидємо ис нашєи зєм- 
ли... тогди их милости зємли да соут отворєии нам (Гир¬ 
лов, 1499 ЯО II, 421—422). 

6. (виражає часові обмежувальні відношення) за, від (3): 
а тєжь какь дє(р)жали они о(т) нась пє(р)во сєго мито 
лоуцькоє и личьбоу намь дали с трє(х) годовь, и ми им-ь 
двєма остали виньнн (Краків, 1487 АМЛ); Пань Литавор 
маршалокь а ©едко писарь брали личбу в ключника киев- 
ского... с полутора году индикта 15 и 1 (б. м. н., 1497— 
1498 АЛРГ 80); Пань Литаворь Хребьтовичь... а пань 
0едко... брали личбу вь митника Меньского... сь первого 
году положиль на личбЬ, што вндаль 200 копь и 40 копь«. 

■ грошей (Вільна, 1499 РЕА III, 34). 
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II. (з ор.) з, із (2390) 1. (виражає об’єктні відношення) 
(2258) а) (вказує на супровід одних предметів - або осіб ін¬ 
шими) (2082): я Любарть Кгедеминовичь, Луцкий и Воло- 
димерский князь... увесь лесь Ретовь... до церкви Божое 
со всякими пожьітками придаємо (Луцьк» 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 1—2); она продала пєтрашкови радьціовьскому свою 
діднину... и со млиномь и сь корьчмою и землею и сь 

з дворищи и со всіми што коли оца єі прислугиало (Пере¬ 
мишль. 1359 Р 10); мьі... даємь наше село надієво и с 
п(р)исєлкомь ись кропивники... с лісомь и с дубровами 
с полємь с бортми и сь сіножАтми и с ріками со всімь 
оужиткомь (Львів, 1399 Р 59); а имієть тое село держати 
и оуживати со всіми єго пожитки (Коломия, 1424 Р 102); 

а имієть лєнько заруби(ч) тьіє села держати... со всимь 
што к тьі(м) сєломь прислушаєть с полми с нївами сь сє- 
ножатми сь водами с рєками с криницАми с потоки с озєрьі 
с рибами со млини сь стави с ловищи и со звіри и с потка- 
ми сь ліси... сь вигони и со всими оуходи и приходи 
(Житомир, 1433 Р 126—127); ми кнгиньг (так.— Прим, 
вид.) олєска(н)доваА (!) наста(с)я киє(в)скаА... с пани при¬ 

дали єсмо о у до(м) стня тр(о)ци к манастирю Сєргиєвоу 
дві волости наши(х) пєрєдо(л) а почАпо(д) со всіми при¬ 
се^) ки и со всіми пошли нами и с лю(д)ми што издавна к 
ти(м) волостє(м) прислоушали (Київ, 1459 Р 174); да ест 
ємоу от нас оурик сь вьсємь доходом (Сучава, 1483 ВИ І, 
270); и глібь рє(к) ти мні тн(х) записє(и) не даваль ани 
єсми очима своима и(х) вида(л) ани чтучьі и(х) слнхаль... 

што(с) мА листо(м) пристраши(л) г(с)дра королА его млсти, 
и(ж)би призволи(л) тобі невістку жони моєє понАти со 
всими имє(н)и (Вільна, 1495 ВМБС)\ И потвержаемь тне 
люди... ему... со всими ихь землями пашннми... и со всими 
входи и приходи, и со всимь зь тьімь, што здавна кь тьімь 
людемь прислухало (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

б) (вказує на зв’язок або взаємодію між особами, предме¬ 

тами) (111): А кто о(т)имєть о(т) цркви стго николи судит- 
сА со мною перєдь бгмь (б. м. н., бл. 1350 Р 8); кто жь ко¬ 
ли зломи(т) нашю грамотоу су(д) прє(д) б(г)мь имаю с нимь 
(Перемишль, 1390 Р 176); а хотя би єсть міль иншіи всту¬ 
пати вь тне діла и той рушати нашь запись, тоть ся роз¬ 
судить со мною на ономь страшномь суді (Кобринь, 1401 
АкВАК І, 2); ажби воитко с дітками с того світа сшєль 
што і иміль с прибковою сестрою с алжкою тогді има 
хміль прибко... сулимов иміти (Львів, 1412 Р 81); а кто 
се слово наше пороуши(т) а имі(т) вь тьіє имінїа вьстоупа- 

ти сА разсоудит сА сь мною прі(д) бгомь (Київ, 1446 Р 
154); Я кнАзь Михайло Васильєвичь Избаразький сьзна- 
ваю... што ж єсмо сА ділили з братєю отчиною нашою со 
кн(А)з(є)мь Сємєномь Избаразкимь (Вишнівець, 1482 
ЛХ І, 80); И Нагорка и Шпица... з(ь)едналися сь нимь, 
и листомь ся записали (Краків, 1489 РИБ 433); и они по¬ 
водили перє(д) нами, што (ж) дє(и) о(т)цн нашьі мели о то(м) 
право со о(т)цє(м) єго пєрє(д) пано(м) ивано(м) вАжєви- 
чо(м) (Вільна, 1495 ДА); и да єст подобєнь Іюді и проклі- 
томоу Арїи, и да имаєт оучастїє с оніми Іюдєє (Гирлов, 
1499 ВИ II, 163); 

в) (вказує на знаряддя або засіб дії) (46): пакь ли тоть 
кто имєть жити, у томь домі, би хотіль нішто оть тіхь 
дєржіти тогди мусить сь містомь терпіти (Сучава, 1408 
Созі. II, 633); Ино я с тьімь двораниномь вашей милости 
до князя Михайла поєилаль (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV, 20); Ми Іо Стефан воєвода... знаємо чиним... с тим 
нашим листом вьсАм посполитим... яко коли... незгода 
и валка била межи нами и межи наиясніишим кніжатєм 

‘ паном Яном Олбрахтом... и тими часи... вишєрєчєннїи 
* крал... вси мєрзАчки... которїиж єсмо єго милости... оучи- 
нили, отпоустиль (Гирлов, 1499 ДО II. 419); 

г) (вказує на явище, що скасовується дією) (1): ХотАчи 
с клопотомь конєць оучини(т) оуставлАємь (XV ст. ВС 
18 зв.); 
д) (вказує на предмет, що є підставою для дії) (1): але 

що би не платили намь да(н) ни поса(д)... ни глобоу, ни 
трєтиноу оузіти о(т) ти(х) сє(л)... що би наши рі(д)ци 
дила не имали судити и(х)... але сами калугєри... щоби 
соудили свои лю(д)... и що би они оучинили с тою глобою 
ка(к) знаю(т) (Сучава, 1447 Сові. II, 288); 

е) (у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (17): и па(к) до оугорь перешли би сь торго- 
<вл)ю свои, єщє да платіть оу сочаві мито сочавскоє (Вас- 
луй, 1449 Сові. II, 743); прїидоша... попь Григорїє... и 
измінили сь господство ми правоую монастирскоую отни- 
ноу (Ясси, 1500 ДО II, 173). 

2. (виражає модальні відношення) (119): никакоже паче 
благословеня его церкви созиждати... но во всемь ему яко 
настоятелю повиноватись и все со благословениемь его 
творити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); ми... дали єсмо 
и даємь наше село надієво... со всімь правомь (Львів, 
1399 Р 59); А тако дали есми ему и его намісткомь, со 
всімь правомь (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); а тни стапци 
смовившєсА с обою стороновоу (!) визнали и оуказали ста- 
роую границю (Зудечів, 1430 Р 116); Се я Янь, иначей 
Коріива Ядукговичь продаль есми доброволно и сь відо- 
момь осподарья королья Казимира землью свою питомую 
у волости Волковискои (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); 
почонь здавна и досюлА сь вашими прєдьки наши предь¬ 
ки... нєприАзьни не чинивали, а вбогиє влоуси штобн с 
оупокоємь били (б. м. н., 1484 ЯМ); а то(т) юрєи чєтири 
лєта дєржа(л) с оупокоємь нє заплативши сполна пєнєзєи 
за то діди(ч)ство (XV ст. ВС 21 зв.); Ми тогди Стефан воє¬ 
вода, сам своєю парсоуною, и сь оусєю нашєю моцю... боу- 
доум єхати на тоурєцкого чьсарі (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 

3. (виражає означальні відношення) (12): ми алєксандрь 
воєвода... чинимь знаменито... ожє есми оузАли о(т) там- 
рьташовци о(т) шумуза пАть двори татарь с волею шол- 
дань пєтрову (Сучава, 1411 Созі. І, 95); застали єсмо оу 
стго спса на красно(м) ... кр(с)ть с камєньє(м) (б. м. н., 
1429 Р 114); А на то єсмо дали сє(е) нашь листь с нашєю пє- 
чатью вічно (Копиль, 1456—1481 Р 164); На што и листь 
нашь с притисьнєньємь и завишєньємь пєчати нашоє дали 
єсмо (Прилуки, 1459 Р 172); а хто кому дірєво зроубить 
со пчєлами имієть заплатити гривьноу чїи пчоли а соу- 
дови дроугоую гривноу (XV ст. ДС 37); скриня не замкне¬ 
на зь листи и списки, ніть відома сь какими (Вільна, 
1498 АЛМ 163). 

4. (виражає відношення мети) (1): А нинє... кь дочєри 
єго прислаль єси... владику Смолєнского, да бискупа 
Вилєньского... сь тимь штоби она виступила зь грєчєско- 
го закону и приступила би кь римьскому закону (б. м. н., 
1499 Ви II, 448). 

III. (із знах.) (2) (виражає просторові відношення) з, 
із: и слубили єсми и слубуємь вірне бити... королеви... 
на єго оусі нєприАтєлі помагати, ни одного нє воимуючи 
подлугь чти и нашєі правди, внАвьши землю пруськую и 
литовьскую и с ону сторону Кракова про далєкость нашє- 
го люда ихь оудрачєниА (Сучава, 1393 Сові. II, 607); а ту 
исьшали могилу... а с ону строну могили о(т) ближьшєго 
реченого дуба на букь (Галич, 1404 Р 68). 
Див. ще 2Е ЗЬ, ИЗЕ, ИЗЬ, ИСЬ. 
*СЬБЇРАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. сьбирати) (що)зби¬ 

рати: тамо овцї пасїти илї рїбоу гонити илї роубати оу 
лісоу дрівь илї проутїє или хмиль сьбіраючи илї оурі- 
хии (!) илї боуд що (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 122). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. сьбіраючи (1458 МіН. Оос. 122). 
Див. ще *СОБРАТИ. 
*СЬБОРЬ див. *СОБОРЬ. 
*СЬБОТНЬІИ прикм. (1) О день сьботнии див. 

день 1. 
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ФОРМИ: знах. одн. ч. сьботньїи (1499 ВВ II, 156). 
СЬБРАВШИИСЯ дієприкм. (3) (лише у мн.) ті, що зі¬ 

бралися, зійшлися: а кто сі покусить вьзіти илї порушити 
имь бу(д) що о(т) того вьішєписаннаго таковьі(и) да є(ст) 

прокліть о(т) га ба... и о(т) т и ЙТ бгоносньі(х) отець 

сьбравшихсі на бєзбжнаго ариа (Сучава, 1443 ПГСММ); 
а кто сА покоуси(т)... разорити єдно о(т) си(х), таковьі да 
є(ст) проклА(т) о(т) господа бога... и о(т) ти и иї (зіс.— 
Прим, вид.) богоносньі(х) отець никїискьі(х) сьбравши(х) 
сА на безбожнаго ариа (Поляна, 1448 Сові. II, 366). 
ФОРМИ: дієприкм. акт. род, мн. сьбравши(х) см 1 

(1448 Сові. II, 366); сьбравшїи(х)см 1 (1443 ДГСПМН); 
сьбравшихсі 1 (.1443 ПГСММ). 

’ХЬБ'ВЖАТИ дієсл. док. (1) (цсл. сьбіжати) утекти: 
а боуді(т) хто злостївє алюбо неправа нєхотАчи кь правоу 
стати а сьбьжить алюбо сьидіть а имєть щкодьі чинити 
зємли любо земьлАномь тогдьі є(г) ИМІНЇЄ ДІДИ(ч)СТВО ВЬІ- 

нАвни (!) віно жєньскоє имєєть бьітї ві(ч)но на на(с) оузАто 
(XV ст. ВС 38 зв.—39). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сьбьжить (XV ст. ВС 38 зв.). 
Див. ще *БЄГАТИ, *ЗАБЄЖАТИ, *ПОБЄЖАТИ, * ПО¬ 

Б'Є ГНОУТЙ, *ПОБєЧИ. 
*СЬВОИ див. *СВОИ. 
*СЬВРЬШЄНЇЄ с. (5) (цсл. сьврьшєниє) здійснення, 

звершення: Изволєнїємь отца, поспішєнїє(мь) сьіна н 
сьврьшєнїємь свАтаго доуха (Молдавиця, 1462 ВВ І, 70); 
Изволєніємь отца, поспішєнїємь сьіна и сьврьшєнїємь 
свАгого духа (Путна, 1476 ВВ І, 211). 
ФОРМИ: ор. одн. сьврьшєнїємь! сьврьшєнїємь, сьврь- 

шєниєм, сьврьшєнїємь (1462 ВО І, 70; 1467 ВВ І, 120; 
1476 ВВ І, 211, 215, 216). 
Пор. СЬВРЬШИТИ. 
СЬВРЬШИТИ дієсл. док. (3) (цсл. сьврьшити) 1. (що) 

зробити, звершити (2): а на болшєє потвєржєнїє веліли 
есмьі привісити нашоу печать малоую кь сємоу листоу 
нашємоу, али тімь потвєржєнїємь потвєржаємь, яко и 
великою пєчатью до колі ймуть сьврьшити наше ді- 
ло вьннєпісанноє, а коли този сьврьшєть, мьі хочємь имь 
привісити нашу печать вєликоую (б. м. н., 1415 Сові. 
І. 122). 

2. (кого) призначити, поставити, наставити (1): а 
єгда похочєть архима(н)дри(т) и старцьі братїа пєчєр- 
скїи да совє(р)ши(т) в манастьі(р) пєчє(р)скїй митропо- 
лить кїєвскїй архима(н)дрита ігоумєна прєзвитєра, дья- 

кона ку свтой литу(р)гїи (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: інф. сьврьшити (1415 Сові. І, 122); майб. 

З ос. одн. сьврьшєть (1415 Сові. І, 122); нак. сп. З ос. одн. 
да совє(р)ши(т) (1481 ГПМ). 
Див. ще СОВЕРШАТИ. 
*СЬВ'ЙТЬ див. *СОВЕТЬ. 
*СЬДЄРЖАТИ див. здержати. 
ЇСЬДА(СУДА) див. СУДЬі. 
*СЬЄХАНЄ с. (1) втеча: кто коли боудіть пєрє(д) намї 

алюбо пре(д) старостою нашимь обажєнь о нєкотороую 
простоупкоу лїхоую а не боуді(т) чєрє(с) на(с) алюбо чє- 
рє(с) нашє(г) старостві прїпоущонь кь неправі а длА того 
прїгоди(т)ца ємоу сьєха(т) а то сїє сьєха(н)є ємоу не дієть 
кь соромоті (XV ст. ВС 38). 
ФОРМИ: наз. одн. сьєха(н)є (XV ст. ВС38). 
Пор. *СЬЄХАТИ. 

*СЬЄХАТИ дієсл. док. (1) втекти: кто коли боудіть 
пєрє(д) намї... обажєнь о нєкотороую простоупкоу лїхоую 
а не боуді(т) чєрє(с) на(с).., прїпоущонь кь неправі а 
ддА того прїгоди(т)ца ємоу сьєха(т) а то сїє сьєха(н)є ємоу 
нє дієть кь соромоті (XV ст. ВС 38). 
ФОРМИ: інф. сьєха(т) (XV ст. ВС 38). 
*СЬЗДАТИ див. *СОЗДАТИ. 
“СЬЗИДАТИ див. СОЗИЖДАТИ. 

*СЬЗНАВАТИ див. *СОЗНАВАТИ. 
*СЬИ див. СИІ. 
*СЬИТИ дієсл. док. (4) (цсл. сьити) І. (про воду) зійти, 

спасти (1): коли кн(А)зю Семену спустити вьішній ставь, 
а в тотжє час кн(я)зю Василью спустити свой ставь ниж¬ 
ній — обадва ставьі в одинь час спустити и в одинь час 
заставити, длАтого аби нє бьіло шкодьі кнАзю Семену, 
штобьі гораздо вода сьшла ловити рьібьі (Луцьк, 1463 АЗ 
І, 55). 

2. утекти (1): а боуді(т) хто злостївє алюбо неправа (!) 
нєхотАчи кь правоу стати а сьбіжить алюбо сьидьть а 
имєть щкодьі чинити зємли алюбо земьлАномь тогдьі є(г) 
имінїє... имєєть бьітї ві(ч)но на на(с) оузАто (XV ст. ВС 
38 зв.— 39); 

0е того світа сьити (2) див. *СВ'ЙТЬ. 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сьидіть (XV ст. ВС 38 зв.); 

баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аж бьі... сшєль 1 (14І2 Р 81); 
бьі... ! сшєддь 1 (1412 Р 81); 3 ос. одн. ж. штобьі... сьшла 
(1463 А5 І, 55). 
Див. ще *ИЗИТИ. 
СЬКАРЬ див. СЄКАРЬ. 
*СТ>КИПОРЬ ч. (1) (особова назва): Ми кнзь еємєнь 

олєкса(н)дрови(ч) дали єсмо сьлузі нашєму пану сє(н)ку 
ськипорю село наше тулиньї со вьсімь с тьі(м) што к тому 
селу прислушаєть (Київ, 1457 Р 166). 
ФОРМИ: дав. одн. ськипорю (1457 Р 166). 
*СЬКОУПЛ1іТИ СА дієсл. недок. (1) (цсл. ськоупляти 

сА) (з чим) з’єднуватися: хота(р)... о(т) толі до біла(г) 
потока а о(т) біла(г) потока... до об(рьшїє) ждєлоулоуи и 
сь (... Прим, вид.) оупліАтсА (!) сь хота(р) ро(ш)канїи 
(Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 122). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. ! сь... оуплімтсм (1458 МіН. 

Вос. 122). 
Лив. те *КОУПЛ'ВТИ СА. *СЬВ'ЙКОУПЛ'£ТИ СА. 
! СЬ... ОУПЛІіАТСА див. *СТ>КОУПЛ,£ТИ СА. 
СЬКОУЯНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня 

зівстві): мьі пєтрь воєво(да)... (чинимь) знаменито... ожє... 
потвердили єсмьі єго очи(н)оу оу нашєи зємли... села 
на имі... коучоультєщи... (и сь)коуАни (Сучава, 1448 
Сові. II, 342); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м) 
... ожє... дали и потврьдили єсми и(м) оу нашєи зємли... 
села... на имі ськоуянїи... и богдьнєщїи (Сучава. 1491 
Сові. В. 36—37). 
ФОРМИ: наз. ськоуянїи 2 (1491 Со$^. В. 37); (сь)коум 

ни 1 (1448 Сові. 11,342). 
*СЬКОУАНИ див. СЬКОУЯНЇИ. 

СЬКЬРігНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): и дали єсми ємоу оу нашєи зємли оу молдавскои 
села на имА корнєщїи... и ськьрінїи (Сучава, 1420 Сові. 
І, 135). 
ФОРМИ: наз. ськьрінїи (1420 Сові. І, 135). 
*СЬЛИЯТИ дієсл. док. (1) (цсл. сьлияти) (виготовити 

з металу) відлити: вь лі(т) 6849 сольянь бьі(с) колокь(л) 
сиі (б. м. н., 1341 ОБРН 75). 
ФОРМИ: аор. пас. З ос. одн. ч. сольянь бьі(с) (1341 ОБРН 

75). 
*СЬЛУГА див. СЛОУГА. 
*СЬЛЬЖАНИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар той трєтои част от села... почєнши... 
против оди ного писка... до хотар а Сьльжанилор, а пак от 
хотара Сьльжанилор по старомоу хотароу (Сучава, 1495 
ВВ II, 78). 
ФОРМИ: род. молд. Сьльжанилор (1495 ВВ II, 78), 
*СЬМРТЬ див. СМРЬТЬ. 
*СЬМЬРТНЬІИ див. *СМЄРТНЬІИ. 
*СЬМРЬТЬ див. СМРЬТЬ. 
*СЬМРЬТЬ див. СМРЬТЬ. 
СЬНГОУР ч. (1) (особова назва): ми Стєфан воєвода... 

1 знаменито чиним... ож прїид(оша) прєд нами... елоуга 
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наші. Оьнгоур и сестра его Стана... и продали свою пра- 
вою отн(и)ноу (Сучава, 1490 ВО І, 394). І 
ФОРМИ: наз. одн. Оьнгоур (1490 В О І, 394). 
СЬПЄРНИКЬ, СЬПЄРНИК ч. (4) (цсл. сьпрьникь) 

противник, суперник: ащє ли кто пр(ь)стЖпить запов’ь(д) 

сіл... в днь страшньш спсь да моу є(ст) сьпєрникь сь си- 
лоЖ своєЖ (б. м. н.. 1401 ЗКЄ): А кто имь пороушит и ра- 
зорит... на страшнємь сьд£ да моу е сьпєрник свЬтїи Ни¬ 
кала (Сучава, 1466 ВО І, 106). 

ФОРМИ: наз. одн, сьпєрник, сьпєрникь, сьпєрни(к) 
(1401 ЗК6\ 1428 Соні. І, 228; 1453 Сові. II, 466; 1466 ВО І, 
106). 
Див. ще СОУПОРЬ. 
СЬПОРНИЦ-Б я ю. (1) (цсл. сьпрьница) противниця, супер¬ 

ницям кто*сА покуси(т) порушити тому да будє(т) сьпорницЬ 

прч(с)таа б(д)цА (б. м. н., 1422 ОЩ їі§. 35). 
ФОРМИ: наз. одн. сьпорииц’Ь (1422 ЯІЯ їі£. 35). 

•СЬПРИЧАСТНИКЬ ч. (1) (цсл. сьпричАстьникь) той, 
хто має однакову з ким-небудь долю: а кто бьі покуси(л) 
порушити или вьзАти боу(д) о(т) того вьішєписаннаго то 
да є(ст)... сьпричАстни(к) иоудЬ пр-Ьдатєлю (Сучава, 
1443 ДГСПМН). 
ФОРМИ: наз. одн. сьпричмстни(к) (1443 ДГСПМН), 
СЬПЬНЦА, СЬПЖНЦА ж. (2) (назва річки у Закар¬ 

патській Русі): Сє азь пань радоуль вицашпань марамоу- 
ре(ш)скьі(м) (І)... даємо відомо симь... листомь... ажє ба- 
лица воєвода и драгь мещерь... дадошє... три села манасти - 
рю... що є(ст) на зємли дльгополскои... гдє падаєть сьпьн- 
ца оу тису (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: наз. одн. сьпьица і (1404 ГМ); сьпЖнца І 

(1404 ГМ). 
Див. ще *СОПОУНКА. 
СЬРАТА1, СЬРАТА ж. (24) (назва річки у Молдавсько¬ 

му князівстві): мьі стєфань воєвода... чинимь знаменито... 
ожє тотьі истиннїи жоуржь атокь дали єсми (ємоу єдно 
село) на вьрхь сарагЬ (Сучава, 1434 Сові. І, 398); а ми та- 
кождєрє єсми дали и потврьдили слоугам нашим... тоє... 
село на им’Ь Бєривоєщїи на СьратЬ (Сучава, 1484 ВО І, 
282); А хотар той чєтвьртои част(и) от село на СьрагЬ 
да єст от оусєго хотара чєтвьртаА част (Васлуй, 1495 ВО 
II, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. сьрата 1 (1489 ВО І, 374); зсш. род. 

о(т) оустїе сьрата 1 (1458 МІН. Оос. 122); зам. знах. оупа- 
дает троАн оу Сьрата 1 (1489 ВО І, 374); зам. місц. на сьра¬ 
та 1 (\Ш^ВО І, 282); род. одн. сьрати 7 (1487 ВО І, 516; 
1489 ВО І, 373, 374); сьратЬ 3 (1489 ВО І, 373, 374); саратЬ 
2 (1434 Сові. І, 398; 1436 Сой. І, 473); ор. одн. сьратою 
(1487 ВО І, 516; 1489 ВО І, 374); місц. одн. на Сьрат* 4 
(1484 ВО І, 282; 1495 ВО II, 55); на сьрати, (сь)рати 2 
(1487 ВО І, 304). 

*СЬРАТА3 ж. (3) (назва міста у Молдавському князів¬ 
стві): а мьі також и от нас єсми дали и потврьдили слоуз'Ь 
иашємоу... тотоу сєлищоу за Проутом, гдє бил трьгь 
Сьрати (Сучава, 1489 ВО І, 373). 
ФОРМИ: род. одн. Сьрати (1489 ВО І, 373, 374). 
*СЬРЄТ див. СЄРЄТЬ. 
*СЬРОДНИКЬ ч. (1) (цсл. сьродьникь) родич: а по на- 

шємь живогЬ которьі имєть господарь оу зємли нашєи 
братїи (зіс.— Прим, вид.) наши(х) или наши(х) сьродникь 
нли боудь кто то ємоу да иє пороушить нашєго прьданїа 
(б. м. н., 1411 Собі, і, 85). 
ФОРМИ: род. мн. сьродникь (1411 Собі, і, 85). 
*СЬРОДСТВЇЄ с. (2) (цсл. сьродьствиє) рідня, родина: 

А по нашєм живот’Ь, кто боудєт господарь нашєи зємли, 
или от дЬтєи наших или от иашєго сьродствїа... тот абьі 
им не пороушил иашєго даанїа и записоу (Сучава, 1467 
Вй І, 118); А по нашем живогЬ, кто боудєт (господарь 
нашєи зємли, или от дЬтєи наших или от) иашєго сьродст¬ 

вїа... (тот абьі им не пороушил) наше даанїє (Сучава, 
1469 ВО І, 134). 
ФОРМИ: род. одн. сьродствїа (1467 В О І, 118; 1469 В О 

I, 134). 
Див. ще *СЬРОДСТВО. 
*СЬРОДСТВО с. (2) (цсл. сьродьство) рідня, родина: 

а по нашємь живогЬ кто боудє(т) г(с)п(д)рь оу нашєи зєм¬ 
ли, о(т) дьтєи наши(х) илї о(т) братє(і) наши(х) илї о(т) 
нашєго сьродства (в ориг. сьродств. —Прим, вид.) ...тоть 
щобьі имь нєпороуши(л) нашєго дааниА (Нямц, 1443 Сові. 
II, 121). 
ФОРМИ: род. одн. сьродства 1 (1443 Собі. II, 126); 

! сьродств 1 (1443 Собі. II, 121). 
Див. ще. *СЬРОДСТВЇЄ. 
СЬРЬЧИНЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а стани сЬ достало, оу єи ча(ст) села, на имЬ 
спирьнїи... и сьрьчинєщїи (Сучава, 1493 Сові. О. 45). 
ФОРМИ: наз. сьрьчинєщїи (1493 Собі. О. 45). 

*СЬРЬЧИНОВЬ прикм. (2): И оуставши наши слоуги 
Тоадєр і Ион... и заплатили оуси готовими пинАзми оу 
роуки Аноушци, дочка Сьрьчинова (Сучава, 1479 ВО І, 
223—224). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Сьрьчинова (1479 ВИ І, 223). 
СЬСЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

и мьі також єсми дали и потврьдили таа лр’Ьдрєчєннаа 
села на им’Ь Сьсєщи на Брьлад’Ь и Ромьнєщи на Жєравци... 
слоузЬ нашємоу паноу Ивашкоу комисоу (Бирлад, 1460 
ВО І, 41). 
ФОРМИ: наз. Сьсєщи (1460 ВО І, 41). 

СЬСЛАТИ дієсл. док. (3) (кого) (відправити куди) 
послати: А єстли бьі господарь кроль єго милость того сои- 
моу на тоть день... не произволил, але бьі... иньї день прєд 
тьім або по том положили томоу то соимови, тогдьі єго ми¬ 
лость имаєть господарА Стєфана воєводоу своими посльї або 
листи своими обьіслати, и день положити и намЬнити, и 
паньї свои сьслати (під Хотином, 1467 ВО II, 297—298). 
ФОРМИ: інф. сьслати (1467 ВО II, 298); теп. пас. З 

ос. мн. соуть сосланьї (1467 ВО II, 297); перф. пас. З ос. 
одн. ч. бьіл сьсланьї (1467 ВО II, 297). 
Див. ще *ВЬ!СЛАТИ, *ВЬ!СЬ!ЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДО- 

СЛАТИ ЄЙ, *ОТОСЛАТИ 2, ПОСЛАТИ 1, *ПОСЬІЛАТИ, 
ПРИСЛАТИ, *ПРЬІСЬІЛАТИ, *СЛАТИ, *СЬІЛАТИ. 
СЬСТАРОДАВПА, СО СТАРОДАВНА, СТАРОДАВНА, 

2 5ТАКООА\УКА присл. (5) з давніх-давен: Я Василєй 
Волчкович из братомь своим... вьізнаваєм... штож... про¬ 
дали єсмо... землю пустовьскую обарицкую... зо всимь с 
тьім, как сА тне... зємли со стародавна в соб“Ь и в грани- 
цах... сА своих мают (Ставків, 1491 АЗ І, 96—97); мьі Олєк- 
сандрь... великий кн(А)зь литовскии... чинимь знамени¬ 
то... иж... имЬнє н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали есмо... 
зо всими доходьі и зо всими потребами... к вє(р)хоу писа- 
номоу... имьню, которьгмь коли обьічаємь сь стародавна 
прислухали (Вільна, 1499 А5 І, 117—118), 
Див. ще ИССТАРОДАВНА, *ОТСТАРОДАВНА. 
*СЬСТРА див. СЄСТРА. 
СЬСЙНИ мн. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі Стєфань воєво(д)... знаменито чини(м)... ожє... дали 
єсми ємоу... єдно село на котовцА, на имА сьеЬни (Нямц, 
1443 Собі. II, 119). 
ФОРМИ: наз. сьсЬнн 1 (1443 Сові. II, 119); зам. род. 

подли сьсЬни 1 (1443 Собі. II, 120). 
*СЬТВОРИТИ дієсл. док. (15) (цсл. сьтворити) 1. (що) збу¬ 

дувати, спорудити, створити (9): ІоСтєфан воєвода... сьтво- 
роу (!) сію коукю за кораб вь лЬт ^ЗЦГІГ (Ясси, 1430 Яео.у, 

І о Стєфань воєвода... сьзда и сьтвори тоурнь сь(и) и моур 
около макастирЬ (Путпа, 1481 /(/); А кто сЬ покоусит на¬ 
шєго даанїа и потврьждєнїа... пороушити... таковїи да 
єст проклять от господа бога... сьтворшаго (1) небо и зєм- 
(ли) (Сучава, 1488 ВО І, 357) ; Тиж Стєфан воєвода... 
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оукрЬпих нашь свАтьіи монастир, ижє сьтворих на Вєли- 
ком Тазловє (Сучава, 1491 ВБ І, 463). 

2. (що, в що, о чім) виконати, зробити (що, на що) (6): 
мьі алєксандрь воєвода... дадохо(м)... слоуз’Ь нашємоу... 
па(н) дань ми(т)никь... правою о(т)ниноу и дь(д)нини (!) 
за доброю слоу(ж)боу что сьтвориль (на)мь (б. м. н., 
1400 Сові. І, 31); ми алєксандрь, воєвода... чинимь знаме¬ 

нито... ПОНЄЖЄ... СЬТВОрИ(х) ВЬ задшїе стопочившїимь ро- 
дитєлємь моимь и дадо(х) монастироу о(т) нЬмца... двЬ 
сєл’Ь (Сучава, 1427 Б1Р«А» 450): А сє азь см’Ьрєньїй (в ориг. 
смрЬрєньїи.— Прим, вид.) игоумєнь... Анастасїє ись 
вьеЬм братство(м)... видавше мьі... твоє произволєнїє, 
сьтворихом о том що мьі слюбихом твоєи милости... да от 
нас боудєт(ь) тоє произволєнїє, за ваше здравїє и за доу- 
шА влшА (Молдавиця, 1462 ВБ І, 70); игоумєнь... Іоасафь 
йсь вьс'Ьмьг бра(т)ство... вид'Ьвшє (мьі)... твоє произволє¬ 
нїє, сьтворихом и о том мьі (слюбихом) ТВОЄИ МИЛОСТИ... 

да боудєт от нас тоє произволєнїє, за вашА здравїємь и 
за вашАм доушамь (Путна, 1476 В О І, 211—212). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. одн. ч. сьтвори(х), еьтворих (1427 

£/Р«А» 450; 1491 ВБ І, 463); З ос. одн. ч. сьтвори, сьтвори 
З (1455 Міс. Бос1481 КІ); ! сьтвороу 1 (1430 Реї); 1 ос. 
мн. сьтворихом, сьтворихом (1462 ВО І, 70; 1476 ВБ І, 
211, 215, 217); перф. З ос. одн. ч. сьтвориль 1 (1400 Сові. 
І, 31); иствори(л) 1 (1484 ДМ); дієприкм. акт. мин. род. 
одн. ч. ! сьтворшаго (1443 ПГСММ; 1488 ВО І, 348, 357). 
Див. ще ТВОРИТИ 1. 
*СЬТОК-МИТИ СА див. *СТОКМИТИ ОЬ. 
! СЬТЦОМ (ОТЦОМ) див. ОТЄЦЬ 3. 
*СЬТАЖЄЦЬ ч. (2) позивач: а колї соупорь рє(ч) алюбо 

соутАжєи (!), нєтьі(м) тьі(и) вепрї побїтьі гдЬ тоє з нам А є(ст) 
тогдьі то(т) што та(м) побити (XV ст. ВС 37 зв.— 38). 
ФОРМИ: наз. одн. ! соутмжєи (XV ст. ВС 37 зв.); дав. 

одн. сьтмжьцю (XV ст. ВС 11). 
Див. ще *СОУТАЖЦА. 
*сьходити дієсл. недок. (1) (спускатися куди) схо¬ 

дити: а хотарь тЬмь два еєломь почєншє о(т) горЬ на два 
доуба... та прости пр'Ьзь пото(к)... на могил(оу), та гдє 
сьходить крЖбЖни поуть (б. м. н., 1415 Созі. І, 121). 
ФОРМИ: тєп. З ос. одн. сьходить (1415 Созі. ї, 121). 
*СЬЧЄДОКЬ див. СЬЩАДОКЬ. 

СЬШЧОРИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): Мьі Стефань воєво(да)... знаменито чини(м)... ожє... 
потврьждаємь... монастирю... одно село... имєнємь сьш- 
чори и за буковиною вакулинци (Сучава, 1443 ПГСММ). 
ФОРМИ: наз. сьшчорн (1443 ПГСММ). 

СЬЩАДОКЬ ч. (63) потомок, нащадок: а при томь при 
всЬмь оставлАємь єго и єго д’Ьти и єго нам'Бстки и єго щат- 
ки на вЬки в-Ькомь (Краків, 1394 Р 54); про то(ж) слюбили 
єсмо... нашєму милому г(с)дрю, кро(л) пол(с)кому, вєлєб- 
нои кролєвои АдвизЬ и ихь дЬтємь... и ихь щаткомь.., 
в-Ьрньїмь бьіти (Сучава, 1395 Сові. II, 612); а то даємь 
тако на вьку в-Ькомь (так.— Прим, вид.) ему и єго дЬтємь 
иєго щАтку (Львів, 1399 Р 59); а продаль ему на віки вьчь- 
иьгЬ и д'Ьтємь єго и щадькомь єго (Галич, 1424 Р 106); а 
даєм тому прєдрєчономоу пану Калєнику вєчно и непоруш¬ 
но єму, а по нєм и дєтєм єго и внучатом, єго ближним, щад- 
ком єго (Київ, 1437 А5 І, 34); А дали есмо напередреченому 
князю Михайлу Васильевичу у верхуписаное село вечь- 
ио... ему самому... и его близкимь, и его щадкомь (Луцьк, 
1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61); и какь предки ихь такь и вони 
сами и ихь щадки музекого полу держати мають (Троки, 
1498 ГВКОО); И потвержаемь тьіе люди... вЬчно и непо¬ 
рушно ему самому, и его жонй, и ихь д-Ьтемь, и на потомь 
будучимь ихь щадкомь (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). 
ФОРМИ: наз. одн. сьщмдокь (1434 Р 130); дає. одн. 

щатку 1 (1394 Р 54); щмтку 1 (1399 Р 59); наз. мн. щадки 
7 (1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 
12; 1491 А5 І, 97; 1498 ГВКОО); щатки 2 (1394 Р 54; 1415 

Р 87); щаткьі 2 (1394 Р 54); щмтковє 2 (1399 Р 59); спад¬ 
кове 1 (1435 Р 133); сча(д)ки 1 (1459 Р 172); исча(д)ки 1 
(1459 Р 172); род. мн. щадковь (1498 ГВКОО); дав. мн. 
щадкомь, щадком, щадькомь 16 (1410 АкВАК XI, 5; 
1424 Р 106; 1437 АЗ І, 34; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 
1445 АкЮЗР І, 18; 1446 А5 І, 43; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 
1491 А5 1,97; 1497 А5 І, 112; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); 
щаткомь, щатькомь, згегаікот, зсгаІНкот, зсгаііісот, 
зсгаїкот 8 (1394 Р 54; 1395 01 166; Сові. II, 612; 1420 АЗ 
I, 25); ечадкомь, сча(д)комь, сча(д)ко(м)5 (1494 АЛМ 54; 
1497 ПКИП; ПМК; 1499 АЛРГ 94; РИБ 777); ечеткомь, 
счєтькомь, сьчєтко(м) 4 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 Р 119; 
1438 Р 138; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); ещадкомь, сща(д)- 
ко(м) 2 (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1499 ГОКІР); щєткомь 
1 (1452 Р 161); исчаткомь 1 (1451 Р 156); щадкумь 1 (1408 
АкЮЗР І, 6); знах. мн. щадки 1 (1440—1492 АкЮЗР II, 
105); ечадки І (1498 ГВКОО); ор. мн. щаткьі 2 (1395 Созі. 
II, 612); счєтки 1 (1437 Р 136). 
Див. ще *НАЩАДОКЬ. 
*СЬІИ див. СИІ. 
*СЬІЛАТИ дієсл. недок. многокр. (1) (кого) (не раз) 

посилати: какь отць нашь какь оци ваши били за одно 
посли сьілали межи собою (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171). 
ФОРМИ: пер(Ь. З ос, мн. сьілали (1392—1393 РФВ 171). 
Лив. ще* ВЬІСЛАТИ, *ВЬІСЬІЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДО- 

СЛАТИ С*6, *ОТОСЛАТИ 2, ПОСЛАТИ 1, ПОСЬІЛАТИ, 
*ПРЬІСЬІЛАТИ, * СЛАТИ, СЬСЛАТИ. 

*СЬІМОНЬ див. *СИМОНЬ. 
СЬІН див. СЬІНЬ і. 
*СЬІНА ч. (1) (особова назва, молд., пор. Синезіє, Сине- 

тос, гр. 2і^£сгю£): мьі алєксандрь воєвода... знаємо чи- 

нимь... ожє... маиколА дьщи стоАнова сь своими еньї сь 
козмою и сь сьіною...тАгали на влада и на крьстю о(т)солкьі 
ажє имь бьша очина тото село (Баня, 1418 Созі. І, 126—127). 
ФОРМИ: ор. одн. сьіною (1418 Созі. І, 127). 
СБІНГУР-йНІИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): миСтєфан воєвода... (знамєни)то чинимь... ожє... 
дали и потвьрдили єсми... монастирю от Молдавица... се¬ 
ла на им’Ь сьінгур’Ьній... и Пояна Брумарєва (Сучава, 1473 
шкн 164). 
ФОРМИ: наз. сингурЬніи (1473 ШКН 164). 
*СЬІНКОВИЧИ мн. (1) (назва села у Троцькому воє¬ 

водстві): и пани Басилєвая... поставила перед нами... 
людей... и зь Сьінковичь (Лукониця, 1478 А5 III, 17). 
ФОРМИ: род. Сьінковичь (1478 А5 III, 17). 
*СЬІНКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): я Пєтрь Бого- 

витинович... дал єсми братаничоу своємоу Богданоу, пана 
Богоушовоу сьіноу, им’Ьньє, котороє єсми закоупил... оу... 
Сьінковичов (Боковичі, 1496 А5 І, 244). 
ФОРМИ: род. мн. Сьінковичов (1496 А5 І, 244). 
*СЬІНКОВЬ прикм. (1): а на то... в’Ьра пана сьінкова 

бьрлича (Сучава, 1393 Соз^. І, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. сьінкова (1393 Созі. І, 14). 
Пор. синко. 
СЬІНОВЄЦЬ ч. (4) (стч. зупоуес, стп. зупо^іес) (син 

брата) племінник, діал. синовець: а пришодьши прєдь 
наше обличьє... пань вольчко пана ходьковь синовець 
лоєвича... поєдналисА о села вшитка (Вишня, 1393 Р 
52); сь приказаниє(м) кралА вла(д)слава (так.— Прим, 
вид)... сьіновца нашє(г)... взАли єсмо вЬчноую очизиоу 
вь огорожєнои вь великой (Луцьк, 1445 Р 148); мьі Стє- 
фан воєвод... чиним знамєнїто... ожє... бол’Ьрє Мьлинь и 
Вьіша... дали... Ньгоулови и Татоулови, синовцєм Пояни- 
ном села що имь дал... оу(и)ко их Пояна Стан (Слчава, 
1458 ВБ І, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. сьіновєць (1393 Р 52); род. одн. снов- 

цм 1 (1370 Р 18); сьіновца 1 (1445 Р 148); дав. мн. синовцєм 
(1458 ВБ І, 20). 

*СЬІНОВСТВО с. (2) синівська прихильність, синів¬ 
ське ставлення: СмЬрєнїи архимандрит Іоасафь, игоумен 
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Поутєнски..- видЬвшє мьі сьіновство и прїатєлство и благоє 
произволєнїє твоє, сьтворихом и о том слюбихом тво(є}и 
милости и твоємоу СЇ>мАню, поколи боудєт свАтоє мЬсто 
сїє, да боудєт от нас благоє твоє изволєнїє (Путна, Ї476 
ВВ І, 215—216). 
ФОРМИ: знах. одн. сьіновство (1476 ВВ І, 215, 217). 
*СЬ1НОЖАТЬ див. СІНОЖАТЬ. 
СЬЇНЬ1, СЬЇНЬ, СЬІН, СИНЬ, СИН ч. (848) 1. (стосов¬ 

но до батьків) син (707): Сє жє коли сна моєго изьємльтсА 

(так.— Прим, вид.) валфромЬя а по єго животЬ кого бь 

избьрєть (так.— Прим. вид.)... тому всє(то) што к цр(к)ви 
прєдаль єсмь (б. м. н., бл. 1350 Р 8); А писаль привильє 
сє поповичь болєстрашицкии имєнємь дєячковичь василювь 

снь поповь кость проузвищємь сорочичь (Перемишль, 
1366 Р 12); а на ть свЬдци... войть илвовскьш кундрать... 

милаха (так.— Прим, вид.) лабанєского снь баграмь соц- 
кьій (Львів, 1400 Р 61); Я пань дЬтри(х) изь бучА(ч)... 
внзнаваємь тьімь то... листо(м)... како пришє(д) андрьі- 
ко сьінь гриньковь— прє(д)ль (!) село гринковцЬ пану 
Анушєви кирьдЬєви (Кам’янець, 1420 ПГАГ); А на то єст 
вЬра... Стєфана воєводьі, и в£ра вьзлюблєннаго ми сьіна 

Алєксандра (Сучава, 1467 ВВ І, 119); О сноу которьш нє 

о(т)дєлєнь о(т) оца и на костка(х) стратїть алюбо на иньшєи 
игр-Ь (XV ст. ВС 8); А на то єст в"Ьра... мьі Стєфана воєводьі, 
и в. пр'Ьвьзлюблєннаго сьіна... мьі Богдана воєводи (Ясси. 

1500 В В II, 175). 
2. (лише у множині) (сини і дочки) діти (93): азь рабь 

бжїи... имєнємь стєфань по прозвищоу винць коупи(х) 

сь тєтраєв(г)ль за своЖ дшЖ... и за дшЖ... сновь мои(х) 
димитра, и михаила и мариньї и марЇА и єлєнЖ (б. м. н., 
1401 ЗКЄ)\ Тоє вьсє вишєписанноє да єст паноу Доум’Ь 
... и панєи єго Насти, и братоу єи Юрїєви и сестрам их 
Федори и Олоушци, сьіновє пана Петра Брьескоула (Су¬ 
чава, 1480 ВВ І, 246); а трєгЬа част от того сєла да єст 
плєминником их Глигороу и братоу єго Іоноу Фьркашоу 
и сестри их Мьлини, сьіновом Мьлинь (Васлуй, 1495 ВВ 
II, 53); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє... 
наши слоуги оана ришканоу(л) и сестри єго, сорь и насгЬ 

и чєрна, сновє моушини... продали свою правою о(т)ниноу 
(Сучава, 1500 Сові. 3. 233—234). 

3. (у християнській релігії — назва другої особи святої 
трійці) бог-син (41): Во имя отца и сьіна и свАтого духа 

амин (Судомир, 1361 А02 6); Во имА оцА и сна и стго дха 
аминь (Львів, 1386 Р 31); Вь им’Ь отца и сьіна и свАтого доу- 
ха, троицє свАтаа и єдиносьщнаа и нєраздєлимаа (Сучава, 
1491 ВВ І, 451). 

4. (духовний наставник) духовний син (2): Благословенне 
1 сидора, митрополита Киевского и всея Руси... о святемь 
дусі» сьіномь нашего смирення старостамь Холмьскимь и 
воеводамь... и всимь православньїмь (Холм, 1440 АрхЮЗР 
1/УІ, 5); СмЬрєнїи архимандрит игоумєнь... и свАщєн- 
иомонах Іоасафь... видЬвшє (мьі, сьг)ноу и добрій наш 
прїатєл правій, твоє произволєнїє, сьтворихом и о том мн 
(слюбихом) твоєи милости... поколи боудєт свАтоє М’ЬСТО 
сїє, да боудєт от нас тоє произволєнїє, за вашА здравїємь 
и за вашАм доушамь (Путна, 1476 ВВ І, 211—212); 

О с ьі н ь црьковньіи(І) правий християнин: А 
се азь см’Ьрєньїи (в ориг. смр'Ьрєньїи.— Прим, вид.) игоу¬ 
мєнь... Анастасїє... видЬвшє мьі, сьгиоу црьковньїй... твоє 
произволєнїє, сьтворихом о том що мьі слюбихом твоєи 
милости... да от нас боудєт (ь) тоє произволєнїє (Молдави- 
ця, 1462 ВВ І, 70); 

нарожєниє енна божого (4) див. 
* НАРОЖЄНИЄ. 

ФОРМИ: наз. одн. синь, си(н), синь, син 111 (1420 
ПГАГ; 1435 або 1436 Сові. І, 494; 1453 Сові. II, 472; 1462 
ВВ І, 52; 1470 ВВ І, 141; 1476 ВВ І, 209; 1481 ВВ І, 248; 

1484 ЯМ\ 1495 ВК; 1499 ПИ № 3 і т. ін.); сиь, снь, ! сн(с)ь 
60 (1366 Р 12; 1376 Р 22; 1388 Р 38; 1400 Сові. II, 617; 1421 
Сові. І, 141; 1433 Р 121; 1439 Сові. II, 36; 1458 МіН. Вос. 
121; 1470 ВІВкА» 522; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.ї; сии, синь. 
си(н) 11 (1452 Сові. II, 431; 1453 ВІР«А» 503; Сові. II, 466* 
1462 Сові. В. 11; 1464 ВВ І, 84; 1471 ДГСМПБ; 1472 ВВ 
I, 177); зам. род. оть синь 1 (1500 5£ 7); а на то є(ст) вЬ- 

ра... снь... бо(г)дана 1 (1500 Сові. 3. 234); зам. дав. слоуз’Ь 

нашємоу... Юра снь мьроушки(н) 1 (1495 ЗСІМ рі. II); 
слоуз (!) нашємь... син Михайла 1 (1500 5£> 7); зам. знах. 

тЬгали... наМи(х)ио снь грози(н) 1 (1474 РГС); зам. ор. 
одн. сь... синь 2 (1482 Ви І, 260; 1490 ВВ І, 387); род. 
одн. сина, с(и)на, с(и)на 130 (1361 АСІ 6; 1378 ЗНТШ 
П, 4; 1393 Сові. І, 14; 1420 Сові. 1, 136; 1433 Сові. І, 361; 
1448 Сові. II, 305; 1462 ВВ І, 70; 1473 ШКН 165; 1495 ВК; 

1500 РА 261 і т. ін.); $іпа 1 (1413 ОБ 48); сиа, сна 104 (1366 
Р 12; 1375 Р 20; 1391 Р 45; 1401 ЗКЄ; 1413 Р 82; 1424 Р 
106; 1446 Р 154; 1471 ВІР«А» 525; 1490 ВС 146; 1500 
Сові. 3. 231 і т. іи.); зам. дав. продала... (!) с(н)на г(о)с(по)- 
д(ст)вами 1 (1490 РА 254); зам. ор. ис нашимь сина олєк- 
сандромь 1 (1393 Сові. І, 13); дав. одн. синоу, сииу, сино(у> 
42 (1429 Сові. І, 242; 1462 ВВ II, 283; 1479 ВВ І, 224; 1487 
ВВ І, 306; 1488 ВВ І, 247; 1490 ВВ І, 387; 1491 ВВ І, 451; 
1493 ВВ II, 18; 1495 ВВ II, 82; 1499 ВВ II, 144 і т. ін.); 

сноу, сну 17 (бл. 1350 Р 8; 1386 Р ЗІ; 1424 ДГВВ; 1427 
Сові. І, 196; 1436 £/Р«А» 469; 1442 Сові. II, 87; 1448 Сові. 
II, 733; 1467 Сові. 3. 68; 1490 Сові. 3. 141; 1497 ВС 12 і т. 
ін.); синоу 3 (1449 Сові. II, 746; 1467 ВВ І, 122; 1481 ВВ 

I, 248); ! енвє 1 (1490 ДГСХМ); знах. одн. сина 9 (1438 
ВВАс 27; 1448 Сові. II, 305; 1478 А5 III, 17; 1489 РИБ 431, 

437, 438; 1497 РИБ 683; 1499 ВВ II, 144); сна 1 (бл. 1350 
Р 8); ор. одн. синомь, сьіномь, сином 16 (1393 Сові. І, 13; 
1435 або 1436 Сові. 1. 494: 1451 АкЮЗР II. 106: 1465 
АкВАК III, 4; 1479 ВВ І, 223; 1489 РИБ 431; 1495 АЛМ 
83; 1496 ВВ II, 407; 1498 АЛМ 159; 1499 ВВ II, 425 і т. ін.); 

снмь, сно(м) 3 (1366 Р 12; 1412 Р 81; 1456 Сові. II, 583); 

синомь 1 (1452 Сові. II, 409); місц. одн. о сноу, сиоу, сна 
(XV ст. ВС 8, ЗО зв.; 1484—1486 ГСПТЗ); кл. ф. синоу, 
<си>ноу (1462 ВВ І, 70; 1476 ВВ І, 211); наз. мн. синове, 
с(и)н(о)вє 92 (1393 Сові. І, 13; 1423 ШВ«А» 447; 1443 Сові. 
II, 132; 1462 ВВ II, 292; 1467 ВВ І, 118; 1485 ВВ II, 371; 

1490 ВВ І, 432; 1495 ВВ II, 53; 1500 РА 260 і т. ін.); сновє, 

сквє, енвє 24 (1419 ВіРкА» 444; 1435 АУВ фотокоп.; 
1442 Сові. II, 88; 1456 Сові. II, 583; 1467 Сові. 3. 68; 1489 
Сові. 3. 133; 1491 Сові. 3. 156; 1497 Сові. 3. 208; XV ст. 
ся.41; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); сини З (XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 193; 1487 ВВ І, 312); синове 2 (1462 Сові. В. 11); 

сиии 1 (1486 ВВ І, 289); ! снови 1 (1455 Иіс. Вос.)\ зам. 
род. от... синове 4 (1465 ВВ І, 88; 1480 ВВ І, 237, 243; 
1491 ВВ І, 459); коупил... от сини Моишова 1 (1462 ВВ І, 
65); купи(л) о(т) сновє нє(г>рилови 1 (1455 Сові. II, 544); 
зам. ор. сь... синове 1 (1480 ВВ І, 241); зам. дав. продали... 
сєстричичєм... синове 3 (1491 ВВ І, 449, 458, 459); род. мн. 
сииов, синовь, сьіно(в), с(и)нов(ь), синовь 101 (1429 Сові. 
І, 270; 1443 Сові. II, Ї31; 1472 ВВ І,.170; 1485 ВВ II, 372; 
1490 РА 255; 1491 ВВ І, 473; 1492 ВВ 1, 506; 1495 ВВ 

її, 41; РИБ 602; 1499 ВВ II, 419 і т. ін.); сновь, сновь, 

сиов, сно(в), сивь, енвь, сивь 28 (1401 ЗКЄ\ 1425 Сові. Ь 
169; 1431 Сові. І, 325; 1471 ВІР«А» 527; 1483 Сові. 5. 122; 
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1488 Собі. 3. 127; 1490 Сові. 3. 141; 1492 Созі. 3. 162; XV 
ст. СЯ 9; 1495 ВСІМ рі. І і т. ін.); синові» 1 (1460 Собі. 3. 
33); віра... моихь ! сьіно 1 (1392 Собі. І, 8); віра... ! сьіно- 
ви... богдана и Пєтр (... — Прим. вид.) 1 (XV ст. НРРГ)\ 
віра... ! снови... алєксандра и богдана 1 (1493 Собі. 3. 176); 
дав. мн. сьіномь, сьіном23 (1429 Собі, і, 242; 1462 БО II, 
290; 1478 ВБ І, 219; 1489 БО І, 367; 1490 ББ І, 436; 1491 
БО І, 452; 1493 БО II, 14; 1495 ВБ II, 76; 1497 ВБ II, 96: 
1500 БО II, 175 і т. ін.); сьіновом, сьіново(м) 8 (1429 Собі. 
I, 248; 1491 ДО І, 447; 1495 БО II, 53, 59, 84; 1497 ДО II, 

116); сномь, сномь, сио(м) 5 (1434 Собі. II, 664; 1442 Собі. 
II, 88; 1467 Собі. 3. 69; 1490 ДГСХМ; 1491 Собі. 3. 156); 
сьіновем 2 (1493 ББ II, 18, 19); синомь 1 (1453 БІР«А» 

503); сново(м) 1 (1432 Собі. І, 327); знах. мн. сиьі 3 (1470 
БІР«Ау> 522); сьіньї, $упу 2 (1352 Р 5; 1395 ОБ 166); сни 
1 (1470 БІР«Ау> 522); сьіисв 1 (1485 В О II, 371); ор. мн. 
сьіньми, сьінми, с(ьі)нми 7 (1392 Собі, і, 7; 1440 Р 142; 
1478 АЗ І, 75, 76; 1496 АЛРГ 71; 1498 ЧІАФ); синьми 1 

(1492 АЗ III, 23); сьіиьі 1 (1423 БІК«А» 447); сньї 2 (1418 

Собі, і, 127); ор. де. сима (1378 Р 26). 
СЬІНЬ2 див. СИНЬ2. 
*СЬІНЬКЛИТЬ ч. (1) (цсл. синьклить, ер. а6уиА,т]їоЄ) 

рада старійшин, синкліт: Тьіе вси села, огь нась ку церкви 
Божой прьіданьїе, маеть держати господині» богомолець 
наші» Климентьій... а за нась и чада наша Господа Бога 
молити и о добромь посполитомь, вкупе зь сьіньклитомь 
нашимь... радити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1Л/Т, 3). 
ФОРМИ: ор. одн. сьіньклитомь (1322 АрхЮЗР ЇЛИ, 3). 
СЬІНЬ див. СЬІНЬ1. 
! СЬІПАВАЛИ (СЬІПЬІВАЛИ) див. *СЬІПЬІВАТИ. 
СЬІПАТИ дієсл. недок. (2) Ставь сьіпати див. 

СТАВЬ 1 2. 
ФОРМИ: інф. сьіпати (бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв.). 
Див. ще *ИСЬІПАТИ, *СЬІПЬІВАТИ, *УСЬІПАТИ. 
*СЬІПЬІВАТИ дієсл. недок. (5) <^> с т а в ь с ьі п ьі в а - 

т и див. СТАВЬ 1 2. 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. сьіпьівали 3 (бл. 1471 ЛКЗ 90 

зв., 91); ! сьіпавали 2 (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
Див. ще *ИСЬІПАТИ, СЬІПАТИ, УСЬІПАТЬІ. 
*СЬІРБИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

а Т(є)одопь дал им тиж правоую... отниноу за тоє село на 
имА Сьг(р)би, пониже ХемєАн (б. м. н., 1470 ДО І, 153). 
ФОРМИ: наз. Сьі(р)би (1470 ДО І, 153). 
*СЬІРБУЛЬ див. *СРЬБОУЛЬ. 
*СЬІЧЬ див. *СЬІЧЬ. 

*СЬІЧЬ ч. (6) (?): коупиль пань пєтрь радціовь- 
скии дідицтво пнєкольть... со всімь оуєздомь того села 
и сьічємь и с колодАзємь и сь ЛІСОМЬ и з бортьми и с 
вєпєтьі (Перемишль, 1366 Р 12); мьі... кнАзь Алєксандро, 
инако ІПвитрикгаило Олькгирдовичь, чинимь знамени¬ 
то... ижєт... дали єсмо ємоу имєнє... ис полми и с паш- 
нАми... и з ловищи и сьічємь и сєножатьми... якожь то 
здавна окроужено и ограничоно (Луцьк, 1446 А5 III, 5); 
я... Юри Василєвич Жаславский... продал єсми... Сємє- 
ноу Олизаровичоу имєнє на Вольїни... зо всим: ... из за¬ 
токами, ис ставьі... ис околом, иссьічом и со всими данми 
(Берестя, 1466 АЗ І, 62). 
ФОРМИ: ор. одн. сьічємь. сьічемь 4 П366 Р 12: 1378 Р 

26; 1446 А5 III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/IV, І7); сьічом, сьічомь 
2 (1452 АрхЮЗР 61; 1466 А5 І, 62). 
СЬ див. СЬ. 
*СЬВРЬШЄНИЄ див. *СЬВРЬШЄНЇЄ. 
*СЬВРЬ1ІІЄНЇЄ див. *СЬВРЬ1ИЄНЇЄ. 
*СЬВН КОУПЛНТИ СА дієсл. недок. (1) (цсл. сьвькоуп- 

ляти сА) з’єднуватися: хота(р)... просто чєрєсь полі на 
могїлоу... а о(т) толі на козїя кь вєлїкою гороу на полі- 
иїци о(т) Хитїоана на Пєнтєноу(л) и сьвікоуплієтсА сь 

тазльоускою монастир (!) бранїща до рькїтишь (Корочин 
Камінь, 1458 МіН. Бо* 121—122). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сьвікоуплієтсм (1458 МІН. 

Бос. 122). 
Див. ще *КОУПЛНТИ СА, *СЬКОУПЛНТИ СА. 
*СЬКОУЛЬ ч. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): хота(р)... о(т) стльпа на пьть до(л)ні... до обрь- 
шїє на обі стпроні (!) ськоу(л) по обою строньї до обрьшїе 
(Корочин Камінь 1458 МіН. Бос. 121—122). 
ФОРМИ: род. одн. ськоу(л) (1458 МіН. Бос. 122). 
*СЬЛО див. СЄЛО. 
*СЬМРЬТЬ див. СМРЬТЬ. 
СЬРАТА див. СЬРАТА \ 
*СЬТВОРИТИ див. *СЬТВОРИТИ. 
*СНВЄРСКИИ див. СНВЄРЬСКИИ. 

СНВЄРЬСКИИ прикм. (8): Мьі кнА(з) двдь дмитриєви(ч) 
... григории да ива(н) нєсвизьскин... чинимьі зиамєни(т)... 
како кєдьі... кнА(з) новгородьскии и сівєрьсхии... ьєли- 
ко(м) и славнєму (так.— Прим, вид.) володиславу... коро¬ 
леви польскому... віпнссть праваА и нє изрушистаА слю- 
би(л) а мьі... ислюбуємьі за нєго... ижє со всєю своєю зем¬ 
лею... вірє(н) бу; є(т) королеви (Лучиця, 1388 Р 38—39); 
Мьі ... князь Швидрякгяль Руски... чинимь знаменито... 
ижь видівь и знаменавь службу, намь вірную... пана 
Богуша Оверкича Тимоха, которьій будучи зь земли Си- 
верскоі оть Новагородка... до земли и панства нашого 
вціхаль... оного прьіймуемо и прьіяли есмо (Луцьк, 1388 
Р 140); Ись северскихь, ис полских волостей всее дани 
грошовое собрано сумою 100 и ЗО копь грошей (Вільна, 
1496 АЛРГ 73). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сівєрьскии (1388 Р 39); род. одн. ж. 

северское 3 (1496 АЛРГ 72); Сиверскоі 1 (1438 Р 140); 
сивє(р)скои 1 (1481 ГПМ); знах. одн. ж. сівєрскую 
(1393 Р 51); род. мн. северскихь (1496 АЛРГ 73). 
Див. ще * НОВГОРОДОМ СИВЄРСКИИ. 
*СНДАЛИЩЄ с. (1) (цсл. сідалищє): О апостол- 

скоє сідалищє див. *АПОСТОЛСКИИ. 
ФОРМИ: род. одн. сідалища (1440 АрхЮЗР ІЛЛ, 5). 
! СНДАЛ (СЬДЬЛЬ) див. сєдити. 
♦судити див. СЄДИТИ. 
*СНДНИКЬ див. *СНТНИКЬ. 
*СНДНТИ див. СЄДИТИ. 
СИЄНЬІИ ГАЙ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Сіинці: А пану Олє(х)ну на єго до(л)ницю (!) досталосє 
бачаница а тесово а сієиьш гай (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. сієньїи гай (1478 ЗРМ). 
*СНИ див. СИІ. 
СНКА ж. (2) (назва річки у Молдавському князівстві): 

Ино мьі ... єсми дали и потврьдили слоузі нашємоу Ни- 
коарь Ромьнєскоул... половина село от Хьндрєщ, межи 
Боужор и межи Сіка (Сучава, 1490 ББ І, 386). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. межи Боужор и межи Сіка 

(1490 ВБ І, 385. 386). 
*СНКЬІ1ІІЬ див. САКЬІШ. 
*СНЛИЩЄ див. СЄЛИЩЄ. 
*СНЛКА ж. (1) (назва річки у Галицькій землі) Сівка: 

тоти старци... визнали оуказали староую границю... 
попєрє(к) ріки тоурьи горі солотвиною потоко(м) попє- 
рє(к) ліса чєрного кь сілці (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: дав. одн. сілці (1413 Р 83). 
СИЛО див. СЄЛО. 
СНМДЄСАТЬ див. СЕМДЕСАТ. 
*СНМЬДЄСАТЬ див. СЕМДЕСАТ. 
СИМА с. (3) (ряд поколінь, що походять від одного родо¬ 

начальника) рід, сім’я: стєфань по прозвищоу винць коу- 

пи(х) сь(и) тєтраєв(г)ль... и дадо(х) єго п(о)поу никїті 
да слоужи(ть) вь не(м) до живота своего и по сьмрьти єго... 
да є(ст) вноучАто(м) єго, и пр(і)вноучАтомь дондежє сА 
влічє(ть) сімА є(г) и корєнь (б. м. н., 1401 3ас); архиманд- 
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рит Иоасафь... и вьсі братство яжє о христі, видавше ми 
сьіновство и прїятєлство, твоє произволєнїє сьтворихом 
и о том слюбихом твоєи милости и твоєи отраслиє И ТВОЄ' 
моу сімєни, поколи бадєт свАтоє місто сїє, да бьдєт от 
нас твоє благоє произволєнїє (Путна, 1476 ВО І. 217). 
ФОРМИ: наз. одн. сіма (1401 ЗКЄ)\ дав. одн. сімєкн 

1(1476 БО 1,217); сімАню 1(1476 БО 1,215). 
НО с. (23) (трава, призначена для косіння на сіно) 

сіно (16): а што єсмьі казаль сіна насічи доспіть и на стадо 
твоє то на буцєви насічено єго досить (б. м. н., 1386—1418 
Р 35); тімь мьі... дали єсмн ємоу оу нашєи зємли молдав- 
скои... поліна гдє и(х) сіно (Сучава, 1436 Созі. І. 467); 

А пАть новн(х) члвки єщо воли нєвнсєдєли а сена не коши- 
вали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); а служба дей ихь тое 
три дни сена косАть, а три дни жита жнуть, и иньїе служби 
служать (Мереч, 1496 АЛРГ 71); 

(скошена і висушена трава) сіно (7): ми илїа воєвода... 
чннн(м) (знамен)ито... ожє... потвердили єсми ИМЬ... оу 
нашєи зємли села на тоутові... и пониже місто да кочуєть 
сєбі сино (Васлуй, 1439 Созі. II, 51—52); и то, господару, 
помню: давивали... княгини... Витовтовой, сь дима по 
куницн... а кь жниву три дни, а на ярь трижь дни, а сіна 
чєтьірьі стьіртьі ставить (б. м. н., п. 1444 АкІОЗР І, 17); 
А тако(ж) хто комоу возмє(т) во(з) сена ква(л)томь имаєть 
платити г гро(ш)и (XV ст. ВС ЗО); Пан Юрей пишеть, ижь 
тоть человекь ДитАтьковичь даиваль отцу нашему с тое 
зємли... дани... три копи грошей, а топор; а с того сена 
(Вільна, 1493 АЛРГ 56). 
ФОРМИ: наз. одн. сіно (1436 Созі. І, 467); род.одн. сена, 

сена 9 (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91; 1488 УКТ; XV ст. ВС 8, 
ЗО, 31; 1493 АЛРГ 56); сіна 3 (1386—1418 Р 35; п. 1444 
АкЮЗР І, 17; 1472 АрхЮЗР 8/111, 3); знах. одн. сєно, 
сено 6 (1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; XV ст. ВС ЗО; бл. 1471 
ЛКЗ 90, 90 зв., 91 зв.); сино 3 (1439 Созі. II, 52; 1453 Соз^. 
II, 461; 1466 БО І. 95); знах. мн. сена (1496 АЛРГ 71). 
СІНОЖАТЬ, СЕНОЖАТ ж. (114) сіножать: а тугь 

ніть иному чаиковцю ни землі ролноі а ни сіножатн (Ка¬ 

зимир, п. 1349 Р 3); а тако влдка продаль єсть яко самь 
держали и землею и сіножатьми (Перемишль, 1391 Р 45); 
Ми... кнАз Швитрикгайл... чиним знаменито... иж... да 
ли єсмо... Калєнику... села ... со всим с тим што к ним з 
вєка и здавна слушало... з луги, из сєножатми (Київ, 
1437 АЗІ. 33—34); а обрубь землений тому йме ницу моє¬ 
му Лопавшомь по старине... почен нижей синожати 
Хренницкое луки... доМогилокь (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 
8/ЇІЇ, 3); Ико ми... потвержаемь тие люди симь нашимь 
листомь... ему самому... со всими ихь землями пашними 
и бортними, и сіножатми (Краків, 1500 АЛМ вип. 2,58). 
ФОРМИ: наз. одн. сіножать 1 (п. 1349 Р 3); сеножат 1 

(1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); род. одн. снножати, (с)иножат(н) 
3 (1428 Созі. 1,209; 1472 АрхЮЗР 8/111,3; 1499 В О II, 136); 
сіножати 2 (п. 1349 Р 3); сєножатн 1 (1443 Р 145); знах. 
одн. сєножать 4 (XV ст. ВС 31; 1443 Я 145); сіножать 2 
(1443 Р 145; 1495 АЛМ 85); синожать 1 (1451 Созі. II, 
403); ор. одн. синожатю (1490 АЗ 1, 92); наз. мн. сеножати 
4 (1444 АрхЮЗР 1 /VI, 8; 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18; 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 120); синожатї 1 (1458 Міїї. Оос. 122); 
род. мн. сєножатєи (1499 ПИ № 3); знах. мн. сеножати З 
(1478 АЗ III, 17); сіножати 2 (1421 Р 96; 1495 АЛМ 85); 
сіножАтн 1 (1386 Р 31); синожа(т)н 1 (1456 Созі. II, 569); 
ор. мн. сєножатми, сеножатьми, сєножатьми, сєножатмн, 
сеножа(т)ми, сеножат(ь)ми 39 (1430 АрхЮЗР 8/14, 8; 
1434 Р 128; 1437 АЗІ, 34; 1444 А5 І, 40; 1457 Р 165; 1459 
Р 171; 1465 АЗ І, 57; 1481 АЗ І, 77; 1492 АЗ І, 23; 1499 
ГОК1Р і т. ін.); сіножатьми, сіиожатми, сіножатьми, 
сінож(а)тьмн 26 (п. 1349 Р 3; 1361 АСІ 6; 1369 ПСЧК; 
1378 Р 26; 1390 Р 176; 1408 АкЮЗР І, 6; 1418 Р 89; 1445 
АкЮЗР І, 17; 1452 АкЮЗР І, 21; 1500 АЛМ вип. 2,58 
і т. ін.); синожатмн, Снножатьми, шпогаїНту 6 (1395 

СІ 166; 1440 Р 142; 1445 Р 150; 1488 ДГСВМЩ; 1499 АЗ 
І, 117); сіножатми 2 (1399 Р 59; 1466 АЗ І, 61); 5Єпо$аїНпіу, 
$2Іепо2а1Нту 2 (1386 АрхЮЗР 8/1, 2; 1413 СЬ 48); сьіножат- 
ми 2 (1437 Р 136; 1438 Р 138); снножатми 1 (1407 Р 72); 
снножєтмн 1 (1455 Созі. II, 559); сіножатими 1 (1458 
ОЖДМ); сіножАтими 1 (1443—1446 Р 147); ! саножатмн 1 
(1475 АЗ І, 72); кіапохаІНші 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 
4); І сіно(ж)дамн 1 (1459 Я 174); ! сіножьми 1 (1452 
Я 161). 

! СЬНОЖДАМИ (СІНОЖАТЬМИ) див. СІНОЖАТЬ. 
! СІНОЖЬМИ (СІНОЖАТЬМИ) див. СбНОЖАТЬ. 
*ЄбНОЖАТЬ див. СкНОЖАТЬ. 
*СЇРЬ1И1 прикм. (2) (про колір, масть) сірий: Отписую 

Пречистон до Печерского монастира панцир и кожух ку- 
ний, сірою кувтірою волочень (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8) IV, 29); Я княз Михайло Иванович Роговицкий... продал 
єсми имєнє... Дажєв... за двєстє коп широкихь грошей 
монети чєскоє... и за два возники сєриє (Володимир, 
1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. сірою (XV ст. АрхЮЗР 8/14.29); 

знах. мн. ч. сєрьіє (1475 АЗ І, 72). 
*С6РЬІИа прикм. (1) (про якість сукна) невибілений, 

діал. сирий: а єщє єсмн дали... игумєну... поль поставь 
сірого сукна (Сучава, 1411 МіН. АІЬ.). 
ФОРМИ: род. одн. с. сірого (1411 МІН. АІЬ.). 
*СГЙРАТСКИИ див. СИРАТЬСКЬІИ 3. 
*ЄБСТИ див. СЄСТИ. 
*СГ£ТНИК'Ь ч. (2) невід, рибальські сіті: дали 

єсми и(м) оу нашєи зємли молдавскои села на имі боу- 
чоумінїи... и... о(т)хринчи и сь пасиками и сідникомь (І) 
на днистри (Сучава, 1439 Созі. II, 41); Ми Стєфан воєвода... 
знаменито чинимь... ожє... дали и потвердили єсмо вичньїи 
оброк... монастироу от Побраті... и пасика Давидова на 
Види и противь оустиа Бька на Днистри да оу чиніть соби 
в сітники (Сучава, 1466 ВО І, 105—106). 
ФОРМИ: ор. одн. сідннкомь (1439 Созі. II, 41); знах. 

мн. сітники (1466 БО І, 106). 
*ейть ж. (1) (риболовна) сіть: а оу ставу радн- 

воунькові ловити сітью ему добровоулно (Перемишль, 
1366 Я 12). 
ФОРМИ: ор. одн. сітью (1366 Я 12). 
СЮЛЖАРЮ ч., невідм. (1) (молд. служер) відповідаль¬ 

ний службовець молдавського воєводи, що відав забоєм 
худоби та постачанням м’яса для господарського двору 
і армії: а на то, коли єсми хотарили то(т) хотарь, биль 
са(м) г(сд)ва ми и бьіль... пєтрь коми(с)... и па(н) тадорь 
сюлжарю (Сучава, 1456 Сой. II. 583). 
Див. ще СОУЛДЖАРЬ. 
* СЯ ГАТИ дівсл. недок. (1) (на що) посягати: И ми ему 

приказали, абьі далей на честь его не сягаль и даль ему в 
томь покой (Вільна, 1495 АЛМ 84). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аби... сягаль (1495 

АЛМ 84). 
СЯНОЦЬКЬІИ прикм. (3) (пор. Сянок — головне місто 

Сяноцької землі): а на то свідци... пань судьА сяноцькии 
пань глібь дворьсковичь (Казимир, п. 1349 Я 4); Ми би- 
скупи маціи прємнски(и) и офанасіи владика прємис- 
ки(и)... Ацко судьА саноцки(и),.. чинимьі знаємо... како 
ко(л) та річь... о волость о залісиє и о тичи(н) місто... 
на многи(х) роціхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Я 
69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. сяноцькии 1 (п. 1349 Я 4): са- 

ноцки(и) 1 (1404 Я 70); місц. одн. ж. в саноцкои (1404 
Я 70). 
САКЬ присл. (3) (таким чином) сяк-так: королю бра- 

тоу оть моурьтазн поклонь рєкши слово то єсть, штожь 
одинь слоуга мо(н) вже осми годь оу вашь оулоусь вьпаль 
а дє(и) такь слншимь штожь добрь здоровь єсть ино ми 
с вами коли сАкь живємь оу сласти хотА би сто такихь 

' било постоупили сА бьіхмо (б. м. н., 1484 ЯМ). 
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САХОВО с. (3) (назва діброви у Галицькій землі): право 
такь нашло ажє па(н) дмитрь данилови(ч) з роудьі р'Ьчь 
свою стратиль о поле и о доубровоу сАхово и листьі єго 
оуморєньїи и оумрьтвєньїи на вЬкьі (Зудечів, 1428 Р 111). 
ФОРМИ: наз. оди. слхово (1428 Р 111); знах. одн. сахо- 

во (1428 Р Ш). 
Див. ще *САХОВЬ‘2. 
*САХОВЬ1 ч. (1) (назва села у Галицькій землі): а о(т)мЬ- 

иа противу крупска волкови(ч) а противу сАхова кнА(ж) 
лоука (Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: род. одн. смхова (1394 Р 54). 
*САХОВТ>2ч. (1) (назва діброви у Галицькій землі): мьі 

кнА(з) фє(д)орь любортови(ч) чинимо то знаменито... ажє... 
па(н) дмитрь данилови(ч) з роудьі жаловаль и позваль 
па(н) мика дЬдошицкого о поле и доуброву сАховт, и листьі 
свои положиль (Зудечів, 1428 Р ПО—111). 
ФОРМИ: знах. одн. саховь (1428 Р 111). 
Див. ще САХОВО. 
*садєць дие. СОУДЄЦЬ. 
сади А див. СУДЬЯ. 
*саднїй див. *СУДНЬ1И. 
*садь див. СУДЬ1. 
•садя див. СУДЬЯ. 
*С^С€ДЬ див. ЗУЗЕО. 



їТ(КТз) (2): а приписаль єсмь микитино дворище т (ї) 
кому жь дворищю (Казимир, п. 1349 Р 3); ТоЬсіу Виг£га- 
Ьіа МісЬаІ... ши^уі геїтіїіи... од Віисіпік Ьгапісга... ку 
Бпізіги і 1іапе\уіс2 (!) Ьгос1і$2С2У і к 1іапе\уіс2 И\уогу (Галич, 
1413 01 48). 
Див. КЬЧ 
ТА 1 спол, (431) І. (зв'язує члени речення) (320) 1. (єд¬ 

нальний — пов'язує однорідні члени речення) та, і (66): 
а хотарь имь нижни о(т) марьішєвьци валь щто (!) попє- 
рєкь полА до сєрєта та на ту сторону сєрєта (Роман, 
1392 Сові. І, 7); а от оустїя хотарь ему на Срєть, а от кур- 
тьі буковина та гора буковиною до вєрхь потока (Сучава, 
1403 Я 5 338); и поставили тому хотари почєнши дорогою 
банскою до ротьімпа-новьі могильї о(т) могильї вьішє дуба 
та прости на доль (Сучава. 1423 ВІД«А» 447); А кто сі 
имєт покоусити чєрєс сєс лист наш та возмєт имь диноу 
хотА за єдин грош, а тот єст противник нам и нашємоу 
листоу (Сучава, 1466 ВВ І. 96); а хотарь... до солонець 
о(т) толі потоко(м) до ставь вь поко(в) та на сто(л)поу 
(Сучава, 1488 ДГСПМ)\ А хотар той.,, сєлищи да єст... на 
могилоу... та от <толЬ> чєрєс поле на могнлоу на врьх 
діла (Сучава, 1493 В В II, 27); А по нашєм животі. кт(о 
боу)дєт господарь нашєи зємли... тот бьі не пороушил на- 
шєго даанїа и потврьждєнїа али бьі оутврьдил, зан(оуж 
є)сми коупили на наши правїи и чистїк пинізи та смо дали 
томоу свАтомоу нашємоу монастироу от Поутнои (Сучава, 
1498 ВВ І, 511); лише... боудєм ли тогди оу которси пє- 
мони, та нє мочи мєм самьі ехати заєдно з ньіми, он бьі тогди 
имал єхати заєдно с ньщи сьінь иаш Богдан воєвода (Гир- 
лов, 1499 ВВ II, 423); 

(у сполуч. та и) та й (1): а хотар... почєнши оть усти 
лопатнои бєзинємь оть дола... тажє тем поутємь та и весь 
лопатноу... гді смо пєрво почали (б. м. н., 1500 5В 7); 

(у сполуч. та є щ є) та ще (1): и такожь торговиємь 
и(х) и людємь и(х) никто да нє заложить товар а и(х) за 
чужєго товар а, разві коли кто знаидєть своєго должника, 
та єщє имаєть єго искати закономь прі(д) на(с) (Устя Ба- 
шія, 1435 Сові. II, 676—677); 

(зв'язує другорядний присудок з головним) та, і (43): 
И оуставши Марта паньї пана Михоула Андроиника та за¬ 
платила оуси тоти вишєписаньг пинізк... оу роукьі пана 
Братоула (Сучава, 1462 ВВ І, 52); И оуставшє азь господ- 
ство ми та заплатил оуси тоти вьішєписаннїи пинізи... оу 
роуки слоузі нашємоу Дашко (Сучава, 1488 ВВ І, 355); 
И оуставши наши слоуги Сима и брат єго Оника та за¬ 
платили оуси тоти вьішєписаннїи пинізи... оу роуки слоу¬ 
зі нашємоу Сими Бєні (Ясси, 1500 ВВ II, 175). 

2. (перелічувальний) та, і (189): а хотарь ємоу є(ст) на 
могильї... та на старои могьільї що на коути о(т) толі на 
чрьньї потокь та по потокоу горі до моста (б. м. н., 1400 

ВІК«А» 433); (а хо)тарь ємоу почавши о(т) лівіті... та 
прости на край доубров(и)... та прости срідь полі на 
копаною могилоу, та прости на брігь пот(ока)... та на 
нижною боуковиноу... та прости чєрєсь потока, та прости 
чєрісь боуковиноу о(т) шєрба (Сучава, 1414 Сові. І, 111); 
А хотар томоу містоу да єст почєнши от потока Драго- 
шєва... та на цариноу до край цариньї, гдє поставили столп, 
та от столпа... до вєлнкои дороги та оу знамєна(ньі) дроу- 
гїи доуб (Дольний Торг, 1466 ВВ І, 114—115); А хотар той 
трєтои вьшієписаннои части от Бьєшєщи... почєнши от 
бєрєгМолдаві... та чєрєс тотоу топлицоу на дроугїи столпь, 
та чєрєс малоую топлицоу... оу Прокопов сад (Сучава, 
1499 ВВ II, 136); 

(чергується з н) та, і (13): А хотар томоу сєлоу Греком 
почєнши от Сирєта... та прости чєрєс того лоуга и чєрєс 
поле оу камєнои крьници на копаною могилоу, та прости 
чєрєс поле (Сучава, 1488 ВВ І, 348); А хотар той пасици и 
той боукати зємли... да єст... почєнши ис верха от край 
лйса от єдин пискь, та чєрєс поток н чєрєс поліноу и чєрєс 
лАс до дороги та долоу дорогою до Михалчєв поток (Ясси, 
1497 ВВ II, 100): 

(чергується з тажє) та, і (7): а хота(р) той поустини на 
вєрхь долини... и до оусти сто(л)пь... та прости на ді(л)... 
та чєрє(с) долини, на могилоу великою, тажє прости на ве¬ 
ликою могилоу... тажє гори на ді(л), на сто(л)пь, та прос¬ 
ти на тоуржоу(к) рубіжи (Сучава, 1453 Сові. II, 445); 
а хотар... оть усти лопатнои... та вріхомь діла... тажє тем 
поутємь та и весь лопатноу (б. м. н., 1500 8В 7). 

ІІ. (зв'язує сурядні речення) (111) 1. (єднальний) та, і 
(5): а кто своєго должника лицє(м) (познал) а оусхочє(т) 
права жадати о своємь долгу, що бьі пошо(л) до брашова, 
та що бьі оучинили имь право рА(д)ни брашовстїи на єго 
должника (Сучава, 1435 Сові. її, 692); и коли намь богь 
поможєт та добоудєм засі нашю очиноу землю молдав- 
скоую, а тогдьі нам... да єст слободно... вьити ис их милости 
зємлАх (Гирлов, 1499 ВВ II, 422). 

2. (приєднувальний) (106) а) (приєднує до попереднього 
тексту пов'язані змістом прості речення) та, і (102): а 
коли ймуть купити татарьскьш товарь оу иньїхь трьгохь 
нашихь, тамь кмоуть дати... оть гривну два гроши... та 
смієть єго продати комоу любить (Сучава, 1408 Сові. II, 
630—631); и продал... єдно село на имі Оунгоул... та про- 
даль тоє село Марти (Сучава, 1462 ВВ І. 52); прїидоша... 
оуноуковє Крєца от Ялана и продали... єдно село на Ялані 
на имА Ботєщи, та продали тоє село слоугам нашим Сими 
и братоу єго Оники (Ясси, 1500 ВВ II, 175); 

б) (приєднує до попереднього тексту пов'язані змістом 
складнопідрядні речення) та, і (4): а што коли идєт ис на¬ 
шєи зємли чєрєс сочавоу, на сєрєт, та колко мьіта давали 
оу сочаві, того половина имають давати оу сєрєті (Сучава, 
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1456 Сові. II, 790); и о сєм даю вам вєданїє, ажє... пал єсму 
ву руцА господиноу Басарабє воєводє, та мє дрьжит 
окован, как ми богь поручил (Торговище, 1481 ВВ II, 
358). 
ТА’2 наст. (8) (підсилювальна) і, та (2): а (Ма)рєна, доч¬ 

ка Улина, а она по своєиж(є) воли продала... єдно сєлиш- 
чє... та ис поленою (Баків, 1462 ВВ І. 55); 

(утворює описову форму наказового способу) хай (6): 
а кто имєту купити скоту или барани, у бакові, либо у 
романові у торгу... не надобі нигді мьіто дати, нижь таму 
гді купиль и возмєть печать оту митника... та йдуть на го¬ 
ловному миті сочявускому (Сучава, 1408 Сочі. II, 632); 
А оу котором тругоу имєт коупити, там имєт давати от 
скота а грош... та идоуть на головноє мито на Соучавоу 
(Сучава, 1460 ВВ II. 274). 
Див. ще ДА С 
*ТАБИНЬ ч. (2) (особова назва, тюрк. іаЬуп ^служи¬ 

тель»): таку рєкуши присАгоу свою виписавши присАжу- 
ньі(и) листь написаву тагирєвиму мєнупіиму братому та- 
бипому (!) послалу єсми (б. м. н. 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: знах. одн. табина (1484 ЯМ)\ ор. одн. 1 таби- 

пому (1484 ЯМ). 
! ТАБИПОМЬ < Т А Б И Н ОМЬ ) див. *ТАБИНЬ. 
*ТАБОУЧЬ див. ТОБУЧЬ. 
! ТАВАРЄХ (ТОВАРЄХ) див. ТОВАРЬ. 
♦ТАГАННА ж. (1) (назва села у Київській землі) Таган- 

ча: Ми князь Александро Володимеровичу дали есмо боя- 
рому нашиму, Григоревичом Ивашку а брату его Петру 
на имя Тачанчу (!) селищо (Київ, 1451 ЗНТШ XI, 10). 
ФОРМИ: знах. одн. ! Тачанчу (1451 ЗНТШ XI, 10). 
♦ТАГИРЄВЬ прикм. (]): таку рєкьши присАгоу свою 

виписавши присАжунн(и) листу написаву тагирєвиму 
мєнушиму братому табипомь (!) послалу єсми (б. м. н. 
1484 ЯМ). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. тагирєвимь (1484 ЯМ). 
*ТАДБА див. ♦ТАТЬБА. 
ТАДЄРОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): ми алєксандру 

воєвода... ис нашими зємлАньї, панн молдавскнми, на имА 
пану жюржь староста... пану югша тадєровичь... слюбили 
єсми... королеви польскому (Львів, 1407 Сові. II, 628— 
629); а на то вира нашєго госпо(д)ства вишєписаннаго 
алєксандра воєводи... и віра пана югша тадєровїчА (Су¬ 
чава, 1408 Сові. Б 61). 
ФОРМИ: наз. одн. тадєровичь (1407 Сові. II, 629); род. 

одн. тадєровичм, тадеровічм (1407 Сові. І, 56—57; 1408 
Сові. І, 61). 

*ТАДЄРОВЇЧЬ див. ТАДЄРОВИЧЬ. 
ТАД ЄРОВІ) прикм. (І): ми пану алєксандру воєвода 

молдавскн и наши слуги панове воласкня (!)... пану югша 
тадєровь, пану братулу страовичь... королю польскому... 
слюбуємн... вірни бити (Кам’янець, 1404 Сові. II. 625). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. тадєровь (1404 Сові. II. 625). 
Див. *ТАДОРОВЬ. 
Пор. *ТАДЄРЬ. 
♦ТАДЄРЬ ч. (6) (особова назва, молд., цсл. Оєодору, 

гр. беоброС) Теодор: а на то є(ст) віра... пана тадєра 
всковича (!) віра пана срубула постєлника (Сучава, 1448 
ВІД № 10 а); І и Іоши 5ІаІ гобуїеі пазг і гарШуі... изе 
Ьоіо^ушу рупігу оі іусіт рупігу згсго игіаі госіуіеі пазг... 
осі Рапа Тасіега Ргосіапа (Сучава, 1465 СЬ 176). 
ФОРМИ: род. одн. тадєра, Табега (1448 ВІД № 10а; 

Сові. її, 356; 1458 ВВ II. 262; 1465 СЬ 176). 
Див. ще ТАДОРА, ТАДОРЬ*, ТЄОДОРЬ, ТОАДЄРОУ, 

ТОАДЄРТ), ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, ФЄДОРЬ, 
ФЄОДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 
ТАДОРА ч. (1) (особова назва, цсл. Оєодору, гр. Оєббсо- 

роЄ) Теодор: то н(м) вє(с) хота(р) а хотарни <ци> били па(н) 
тадора васка(н) и па(н) ива(н) куцєлі(н) (Сучава, . 1453 
Сові. II, 445). 
ФОРМИ: наз. одн. тадора (1453 Сові. II, 445). 

Див. ще *ТАДЄРЬ, ТАДОРЬ1, ТЄОДОРЬ, ТОАДЄРОУ, 
ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, ФЄДОРЬ, 
ФЄОДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 

*ТАДОРОВЬ прикм. (1): али тоє (вншєпис)анноє село 
брадичєши тоє тадороу опро(ч) и дітєму тадоровому (!)... 
на віки (Васлуй, 1436 Сові. І, 450). 
ФОРМИ: дав. мн. дітєму ! тадоровомь (1436 Сові. І, 

450). 
Див. щ? ТАДЄРОВЬ. 
Пор. ТАДОРЬ1. 
ТАДОРЬ1, ТАДОРЬ ч. (115) (особова назва, молд., цсл. 

Оєодору, гр. 0єб6о)ро£) Теодор: али тоє (вишєпис)анноє 
село брадичєщи тоє тадороу... опро<ч) и дітєму тадоро¬ 
вому... нєпороушєно николижє на віки (Васлуй, 1436 
Сові. І. 450); И такождє єсми дали и потврудили слоузі 
(нашє)моу Козмі правоє єго внкоуплєнїє... що жє коупиль 
Козма ... от Тадора ОурдюгашА (Сучава, 1479 ВВ І, 228). 
ФОРМИ: наз. одн. тадору, тадорь, тадо(р) 37 (1436 Сові. 

I, 449; 1438 Сові. II, 26; 1443 Сові. II, 121; 1448 Соз*. II, 
362; 1452 Сові. II, 432; 1456 Сові. II, 791; 1459 ВВ І, 32; 
1461 ВВ І, 45; 1464 ВВ І, 83; 1467 ВВ І, 119 і т. ін.); зам. 
род. о(т) тадорь 2 (1433 Сові. II, 156); род. одн. Тадора, 
тадора (1438 Сові. II, 15; 1441 Сові. II, 138; 1443 Сові. її, 
121; 1448 Сові. II, 306; 1452 Сові. II, 432; 1454 Сові. II, 501: 
1456 Сові. II, 577; 1458 ВВ І, 20; 1460 ВІД«Ау> 515; 1479 
ВАМ 61 і т. ін.); дав. одн. тадороу, тадору (1436 Сові. І, 
450; 1443 Сові. II, 141; 1445 Сові. II, 212, 219; 1452 Сові. 
II, 432; 1453 Сові, II, 472, 473; 1464 БВ І, 83, 84). 
Див. ще *ТАДЄРЬ, ТАДОРА, ТЄОДОРЬ, ТОАДЄРОУ, 

ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, ФЄДОРЬ, 
ФЄОДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 

♦ТАДОРЬ 2 ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 
а хотару тіму сєлому о(т) ... тадора стариму хотарєму до 
раковцА (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: род. одн. тадора (1431 Сові. ї, 317). 
ТАДОРЬ див. ТАДОРЬ1. 
*ТАДЬ1НКИ мн. (8) (стч. іабупк, стп. їабупкі, сен, 

1НаісЗіп£) переговори (6): И тіжь како велико вєсєлиласА 
єсть рада кролє(в)ства коли чєрє(с) посрідоку вашь то(т) 
то мистру о тни тадьінки нашоу оусхотілу відати волю 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ 
держати т а д ьі н к и (2) див. ДЄРЖАТИ. 
ФОРМИ: род. тадьіиков (1447—1492 ЛКБВ)\ знах. 

тадьінки (1447—1492 ЛКБВ). 

ТАЖЄ спол. (19) та (зв'язує члени речення) 1. (перелі¬ 
чувальний) (10): а от толі хорі ділому тажє (...— Прим, 
вид.) (д)оуброви на конєцу діла и на конєцу доуброви... 
(та)жє чєрєс поле прости на край трунїА (Сучава, 1438 
В В Ас 27); А хотарь тоє село... оу єдна могилу копана, та¬ 
жє от знамень... тажє Фуива до матка потока НєгритАс- 
ка... тажє оу єдин камєн, тажє от знамен до знамен паки жє 
оу Бистрици (Сучава, 1479 ВВ І, 221); 

(чергується з та) (8): а хота(р) той поустини на верху 
долини... тажє долиною, оу хрицонє, тажє потоко(м)... та 
чєрє(с) долини, на могилоу великою (Сучава 1453 Сові. 
II. 445); а хотар... до оусти лопатнои... тажє тем поутєму 
та и весь лопатноу (б. м. н., 1500 7). 

2. (єднальний) (1): А хотару той поустини почєншє от 
Вєликои Долини прости чєрєс поле... тажє прости чєрєс 
полена Крусту К.амєнски (Сучава, 1438 ВВАс 27). 

♦ТАЗЛОВСКИИ прикм. (2): хотар... о(т) толі... до об- 
рьшїє а о(т) толі на козі я... и сь вікоуплієтсА сь тазльоу- 
скою монастир (Корочин Камінь, 1458 МіН. Вос. 122); да 
єст нашємоу свАтомоу вишєписанном(оу) монастирн Таз- 
ловскомоу, и су вьсєм доходо(м), о(т) нас оурик (Сучава, 
1491 ВВ І, 464), 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Тазловскомоу (1491 ВВ І, 464); 

ор. одн. ж. тазльоускою (1458 МіН. Вос. 122). 
Пор. *ТАЗЛОВЬ2. 
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*ТАЗЛОВЬ 1 ч. (9) (назва річки у Молдавському князів¬ 
стві): а хотарь ти(м) сєло(м) на филпоу (!)... на потокь 
долоу потокомь до тазлова на поуть могила <и чрізь) 
тазло(в) на вєликьі пж(т) (б. м. н., 1400 Сові. І, 37); Ті<м) 
мьі видівшє єго правою вірною слоужбоу до нас... да<ли> 
єсмьі ємоу... сь єдно силищь над водою Тазлові что с(А) 
иміноуєть Стєцьканьї (Сучава, 1493 ВГ) II, 6). 
ФОРМИ: род. одн. тазлова (1400 Сові, І, 37); знах, одн, 

тазло(в) 1 (1400 Сові. І, 37); Тазльоу 1 (1491 ВО І, 473); 
місц. одн. на Тазлові, тазлова (1436 Сові. II, 484; 1443 
Сові. 11 155; 1448 Сові. її, 355; 1462 ВО І, 63; 1493 ВО 
II, 6). 
Див. ще ВЕЛИКІМ ТАЗЛОВ, *СЛАНЬІИ ТАЗЛОВІ), 

*СОЛОНЬІИ ТАЗЛОВТ), *ТАЗЛЬВЬ солинь. 
*ТАЗЛОВЬ 2 ч. (7) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві) Тазлеу: Мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... 
ожє... даєм и потврьждаєм сим нашим листом даанїє дида 
нашєго... мито от Баковскаго трьга и от Тазлові (Бистри¬ 
ця, 1457 ВО І, 3—4); И єщї єсмо дали и потвьрдили томо(у) 
нашємоу свАтомо(у) монастир(оу) от Тазлова и бранищю 
(Сучава, 1491 ВО І, 473). 
ФОРМИ: род. одн, Тазлова, тазлова (1460 515; 

1481 ВО І, 248; 1491 ВО І, 473); місц. одн. зам. род. от 
Тазловє 2 (1491 ВО І, 463, 464); от Тазлова 1 (1457 ВО І, 4). 
ТАЗЛОВЬ ВЄЛИКО див. ВЕЛИКІМ ТАЗЛОВ. 
*ТАЗЛЬВЬ СОЛИНЬ ч. (2) (назва річки у Молдавсь¬ 

кому князівстві): А хотар томоу вьші(є)рєчєномоу село 
Стєцканїи, ниже вь оусти Арзоул оу в а до у Нєгоуцьторю- 
ви, гдє коуплі{є)т сА Тазловь Велико сь (!) Тазловь Соли- 
ноу (!) (Сучава, 1493 ВО II, 6). 
ФОРМИ: ор. одн, ! Тазловь Солнноу 1 (1493 ВО II, 6); 

! Тазльви Солино 1 (1493 ВО II, 6). 
Див. ще В'БЛИКЇИ ТАЗЛОВ, *СЛАНЬІИ ТАЗЛОВЬ, 

*СОЛОНЬІИ ТАЗЛОВЬ, ^ТАЗЛОВЬ1. 
*ТАЗЛЬОУ див. *ТАЗЛОВЬЧ 
*ТАЗЛЬОУСКИИ див. *ТАЗЛОВСКИИ. 
* ТАЙНА ж. (1) таємниця: а што кольї та(и)ньі свои 

чєрє(з) табина мне оускажи (б. м. н.. 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: знах. мн. та(и)ньі (1484 ЯМ). 
ТАЙНО присл. (3) таємно, потаємно: пак ли бьі єго жь 

бь нє дай хо(т)л би коли о(т)стати тонь исньї кнА(з) ко- 
рибу(т) а либо єго діти Авно а либо таиио тогда мьі со всимь 
поспольство(м) зємли єго хочємьі єго о (т) стати (Медика, 
1388 Р 39); тогда аксакь пришоль такь тайно на нась ажє 
нє било намь никакоі вісти а ни слова (б. м. н,, 1392— 
1393 РФВ 170); стєфа(н) воєвода... присла(в)ши люди свои 
тайно горо(д) нашь брАславль зжогь (б. м. н., 1495 
ПЛПС). 
Див. ще ПОТАЄМНО, ПОТАЙ. 
*ТАЙНЬ1И прикм. (1) О тайная вечера (1) 

(за християнською легендою — остання вечеря Ісуса 
Христа з апостолами напередодні своєї смерті) тайна 
вечеря: тайная вечера гдна омочивьій со мною вь соль 
руку той мя предасть (Краків, 1478 ОБРН 130). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. тайная (1478 ОБРН 130). 
ТАК див. ТАКЬЧ 
ТАКЄЖЬ, ТАКЄЖЬ, ТАКЄЖ, ТАКИЖЬ, ТАКЬІЖ, 

ТАКИЖЬ, ТАКИЖ, ТАКЄЖЬ, ТАКЄЖЬ (59) І. присл. 
(17) також, так само: а мн такижь слюбили єсмн и олдо- 
вали и присАгли в руці писанного (в ориг. пасанного.— 
Прим, вид.) пана михаила з бучача (Сучава, 1434 Сові. 
-II, 664); а на той стороні ставоу,,. дворище барановича... 
и то єсмо ємоу дали... а другоє гдіжь бнль старищьінь 
дворєць такіжь єсмо ємоу дали (Луцьк, 1451 ДГШХ)\ 
а мають намь вь каждн(и) годь давати готови(з)ною ви¬ 
державши по(л) года шєстьдєсАть копь шьіроки(х) гро- 
шє(и) а дроугоую по(л) года вьідє(р)жавшьі такєжь намь 
маю(т) дати шє(ст)дєсАть копь грошє(и) (Вільна, 1489 
АМВ)\ и какь тоть нашь посоль оть Татарь прнйдєть нсь 

которьімь посєльствомь, мьі такєжь вашєй милости пошьле* 
мо и дамо вашєй милости знати (б. м. н., 1499 ВО II, 449), 

II. спол. (42) 1. (зв'язує члени речення — у сполуч. и 
такіжь (6) див. И1). 

2. (зв'язує речення) (36) А. (сурядні) (35) а) (приєднує 
до попереднього тексту пов'язані змістом прості речення) 
також, теж (4): такжє слюбуємь о коломьію... такіжь 
слюбуємь за тмхь штожь будуть дома (б. м. н., 1395 Сові. 
II. 609); стєфанови воєводі землі молдавскои наші листьі... 
потвєржаємь... такіж ми слюбуєми нні... Стєфану воєво¬ 
ді... о(т) всіхь кривдь... боронити (Ланчиця, 1433 Р 124— 
125); 

(у сполуч. такєжь и, т а к ьі ж и, т а к и ж ^та¬ 
кож і (4): колко бнль до тьі(х) млиновь приходу, при на- 
ши(х) прє(д)ковь, такижь и тєпєрь (Сучава, 1448 Сові. 
II, 313—314); а ваша мл(с)ть пошлитє свои(х) пословь... 
до воєводи... аби ходили пословє и коупцьі г(с)дра на¬ 
шого воєводи чєрє(з) землю вашє(и) мл(с)ти... такєжь и 
посло(м) вашє(и) мл(с)ти и купцо(м) да є(ст) земля г(с)дра 
нашого воєводи о(т)ворєна (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.); 

(у сполуч. а такіжь, а такижь (6) див. А1; и 
такіжь (2) див. И1); 

б) (приєднує до попереднього тексту зв'язані змістом 
складнопідрядні речення) також (6): про то(ж) слюбили єсмо 
и слюбуємь нашєму милому г(с)дрю, кро(л) пол(с)кому.„ 
такє(ш) кєдьі коли бьт сА пригодило помочи оу кролєвьст- 
ві пол(с)комь на далєкиі сторони... имамьі помагати под- 
лу(г) всєі нашєі мочи (Сучава, 1395 Сові. II, 612); делал его 
милость личбу с ключником берестейским Левкомь Бого- 
витииовичомь а з Немирею... Такєжь какь... вислали з 
Берестья, ино после них Немира а Левко держали мито 
берестейское (Вільна, 1497 АЛРГ 79); 

(у сполуч. а такєжь, а такижь (9) див. А1; 
и такижь (4) див. И1). 
Б. (підрядні) (порівняльно-кількісний, у сполуч. та¬ 

кижь и приєднує підрядне речення до головного, 
виступає співвідносним словом до числівникового займенни¬ 
ка) так само, стільки ж (1): и да є(ст) прихо(д) к тн(м) 
млино(м) ис нашєго міста о(т) бани, колко биль до тьі(х) 
млиновь приходу, при наши(х) прє(д)ковь такижь и тєпєрь 
(Сучава, 1448 Сові. II, 313—314). 
Див. ще ТАКЖЄ, ТАКА ТАКОЖДЄ, ТАКОЖДЄРЄ, 

ТАКОЖЬ. 
ТАКЖЄ, ТАКЬЖЄ, ТАКЬЖО (41) І. присл. (10) І. та¬ 

кож. так само (8): и тамь єсмо копцовь два усипати вели- 
ли... а одь долини Бубновици черезь лись стежкою до 
долини Лоточное, где так же єсмо грань на явори вите¬ 
сали и копець учинити велилн (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 

18); А то дали єсмо оу до(м) стій тр(о)ци на лАма(т) (так— 

Прим. вид.) родитєлє(м) ншимь... а на(м) наздоро(в)є 
кого бо(г) при животі подрьжи(т) а по животі та(к) жє на 
пАмА(т) (так.— Прим, вид.) (Київ 1459 Р 174); а на дроу- 
ги(и) и на трєти(и) годь такєжь на тии жь роки по- 
томоужь маю(т) намь давать, а на чєтвєрьтн(и) годь 
такь жо потомоужь маю(т) намь давать (Петрків, 1489 
АМВ). 

2. (співвідносне слово у складнопідрядних порівняльних 
реченнях до спол. слів какь, яко) так само (2): мн... 
збьїкгнівь краковскии, станиславь познанскии... слюбує¬ 
ми и слюбили єсмн... тако яко иншии панове пєрвии на- 
містковє наши пєтру роману... воєводамь... слюбили би¬ 

ли... так жє и ми нні слюбуєми (Ланчиця, 1433 Р 122— 
123); Милостивни королю! Прошоу твоє милости, оу чи¬ 
ни ми право сь Камєиьчанн о мои щкодьі, а я такьжо 
оучиню какь ми оузволишь (б. м. н., 1481 ВО II, 365). 

II. спол. (31) 1. (зв'язує члени речення) (11) а) (приєд¬ 
нувальний) також (5): Так жє што придали єсмо кн(А)зю 
Федору село Бродов... такжє Свищово ис присєлки (Луцьк, 
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1396 А 5 І, 20); Мьі кнзь Семена Алєкса(н)дровн(ч) Вели¬ 
ко^) кнАзства Своє(г) Києвского О(з)на(и)моуемо... И(ж) 
мьі дєи змилова(в)ши сА Но(д) (!) слоугою Наши(м) оуро- 
жоньі(м) Єрємиею Ша(ш)ко(м)... И си(м) Листо(м) моимь 
Надаю... Городище Тимоло(в)... Городище И з лєсами 
Лрагоушо(в)скими... такьжє Городища На(д) рєкою Коус- 
еицєіо И з головою Коусиици (Прилуки^ і 1459 Р 1П); 
а на озєрє зємлица пашнаА Коузнєвщина... такжє оу в 
обпоубє грани, гдї Бабич снАл сА с Чорнороуем Щруцьк, 
1492 АЗ III, 23); 
б) (єднальний — зв'язує другорядний присудок з голов¬ 

ним) також, так само (1): гЬ(м) мьі видавше данїє стопо- 
чившєго родитєлю иашєго такьжє ($іс.— Прим. вид.) 
даємь и потврьжаємь сеАтои црькви манастьірю о(т) нєм- 
ца тоє вншєписанноє село татарскоє (Сучава, 1435-—1436 
Сові. І, 494); 

(у сполуч. такжє и) також і (2): ино мьі видївшє и(х) 
доброє произволєнїе и лагодоу, такжє и ми єсми дали то- 
моу (!) боукатоу землю монастирю нашемоу о(т) нїмца 
(Сучава, 1452 Сові. II, 410); ино мьі видЬвшє и(х) доброє 
произволєнїе такжє и мьі єсми дали тоє прА(д)речє(н)ноє 
село, строєщи, оба кутьі и сь млино(м) (Сучава, 1453 Сові. 
II, 458); 

(у сполуч. а т а к ь ж є (а) див. А1). 
2. (зв'язує речення) (20) а) (приєднує прості речення) 

також (4): кєдьі коли кроль... влодиславь... пошлєть по 
на(шє)го г(с)дрА, стєфана, тогдьі оиь имаєть до нєго приї¬ 
хати... такжє слюбуємь о коломьію и о снАтинь (б. м. н., 
1395 Сові. II, 609—610); Я, княгини Семеновая, Ульяна 
Кобрьінская, и сь сьіномь своимь Йваном... дали слузї 
нашому на имї Іудї: у Кобрини на городи — церковь... 
Такжє дали есьмо и со всимь и сь тьімь, и сь поемщиками, 
и сь осїдками...— вїчно (Кобрннь, 1465 АкВАК ПІ, 4); 

(у сполуч. такжє и) також і (1); али по старомоу хота- 
рю, що издавна прнслоухає(т) о(т) нємєцкаго монастирї 
такжє и о(т) сєва (зіс.— Прим. вид.) на пєрє(д) да прислоу* 
хає(т) увє(с) то(т) хотарь иашє(г) монастирА (Сучава, 
1463 Сові. 5. 45); і 
б) (приєднує складнопідрядні речення) також (6): слубую 

и сєи листь на себе даю, ажє хочю тнмь леїтЬн служи(т) 
нашему милому г(с)дрю... такжє хочю о(т)ступи(т) нашєму 
г(с)дрю... тої зємлн шєпин(с)кої по старую границю (Бе¬ 
рестя, 1400 Сові. II, 619); а хтобьі мєл того имїнА под 
кн(є‘)гинєю искати... такжє лнбо хотєллиби пан Васнлєи 
Хрибтович... мою огчизну стиснути алибо кн(є)г(и)нА 
ИвановаА КропотчішаА або пани МихайловаА РудєнскаА... 
нєнадобє ничого с тими мовити ... а кн(є)г(и)ни... толко 
готового смотрити (Луцьк, 1494 А5 І, 101); бо сии послове 
не ходять на злость вашєи милости, але на доброту... 
Такь жє ваша милость абьі єсте знали, бо послали єсмо на¬ 
шого посла до Мєндли-Кгєрєя, цара Перєкопьского (б. 
м. и., 1499 БО II, 444); 

(у сполуч. такжє и) також і (2): мьі стєфа(н) воєвода... 
знаменито чини(м)... єжє... дали и потврьдили єсмн и мьі 

о(т) на(с) даанїє наши(х) прє(д)ко(в) стмоу монастирю о(г) 
мо(л)давици... такжє и г(с)во ми даємь воскь о(т) оуси 

крьчма(х) о(т) бани да прнслоухає(т) к той стои маиастирь 
(б. м. н., 1458 £>/Я«А» 513); мьі Стєфан воєвод... чиньш 
знаменито... ожє даємь и дали єсми сєс нашь лист нашемоу 
татарин(оу) н холопоу... от холопства щоби он прошчєнь 
бил сам и дїти єго... Такжє... щоби нє давали и нє 
платили холопским и татарскьім правом николи ии- 
чєго... коли оу кого боудєт жити (Сучава, 1470 БО І, 140); 

(у сполуч. а т а к ж є (3) див. А1; и такжє (4) див. И1). 
Див. ще ТАКЄЖЬ, ТАКО, ТАКОЖДЄ, ТАКОЖДЄРЄ, 

ТАКОЖЬ. 
ТАКИ1 див. ТАК'б. 
ТАКИ2, ТАКЬІ наст. (4) (підсилювальна) таки: и ти . 

тую землю даль Тишьку, и тими рази пишешь до нась, 
просячи нась, абнхмотаки того Тншька при той земли оста¬ 
вили (Краків, 1487 РИБ 434); а передь нами таки онь того 
листа ке положиль, а поведаль, ижь Єго содраль (Краків, 
1489 РИБ 431). 
ТАКИЖ див. ТАКЄЖЬ. 
ТАКИЖЬ див. ТАКЄЖЬ. 
ТАКИЖЬ див. ТАКЄЖЬ. 
*ТАКИИ див. ТАКЬІИ. 
*ТАКЇИ див. ТАКЬІИ. 
ТАКО (51) (цсл. тако) І. присл. (37) 1. так (6): а то даємь 

тако на вїку вїкомь (Острог, 1399 Р 59); тако ми бь момози 
(!) и стаа до(с)тоинаа пана (!) марїа (Львів, 1436 Сові. II, 
698); А пак до того вєрємєнє и до того часоу наняснї(и)- 
шїи вишєписаннїи кралєвє... тако слюбили нам (Гирлов, 
1499 БО II, 423). 

2. (співвідносне слово до спол. слова яко) так (27): волєнь 
продати волєнь замїнити тако доброму яко єсть самь 
(Бохур, 1377 Р 24); а тако продаль яко самь дєржАль и 
с нивами и сїножатми і стави (Львів, 1400 Р 61); тако Ако 
н иная кнАжата кр(с)тьАньская подлугь кр(с)тьАньского 
права, и тако Ако наши предкове... имаємьі єму вїрни би¬ 
ти и послушни (Камінець, 1404 Сові. II, 625); тако сА 
голдоуємь, яко каждьш хр(с)тїаиїнь голдоу(є)ть сА (Су¬ 
чава, 1435 Сові. II, 689); тако яко коро(л) хрєстья(н){с>- 
кии.. о(т) ровности нє хочє(м)сА вьіламавати, вароуючисА 
розлиянья (к)рови хрєстьяньскои (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКББ). 

3. (підсилювальний — виступає в порівняльних конструк¬ 
ціях та зворотах) так (1): Ми ива(н) па(н) срїмскии... 
визнавамьі... каждому добро(му) яко ньінїишимь тако 
по нась будущимь ижє... сїдїли єсм(и) на судї с тими пани 
што суть далїи подписани (Львів, 1421 Р 93); 

(у сполуч. тако и) так і (3): а прото яко и пєрвїи тако 
и тими листи ва(с) рада короуни жаданьє(м) вєлики(м) 

проси (!) (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКББ)\ якож 
да(л) би(л) и(х) на(ш) родите(л), столочивши алєксандрь 
воєвода, томоу монастирю, тако и ми даємь и потв(р)ьж- 
даємь и(х) (Сучава, 1448 Сові. II, 353). 

II. спол. (14) (приєднує до попереднього тексту зв'яза¬ 
ні змістом прості і складні речення) так (10): тако сми 
ми господарєски(м) казаниємь ... и кнАї'з) фєдушковнмь 
вьшха(л) та(м) (б. м. н.т 1419 Р 90); тако єсмь подлугь того 

вьізнанья исмовивши сА и зємАньї и дали єсмо влдцї листь 
и нашєю пєчатью потвердили єсмь єму ажє єсть єго по ли- 
сичи бро(д) (Погоничі, 1422 Р 98); тако ми и тако и наши 
дїдичи по том боудоучїи в зємли нашєи молдавскои, маєм 
бити и пановатн на пришльїи часи цїло и безпечне (Гир¬ 
лов, І499 БО II, 419); 

(у сполуч. а т а к о (3) див. А1; и т а к о (1) див. И1). 
Див. ще ТАКЄЖЬ, ТАКЖЄ, ТАКОЖДЄ, ТАКОЖДЄРЄ, 

ТАКОЖЬ. 
ТАКОВЬІИ, ТАКОВЇИ, ТАКОВИ, ТАКОВЬІ, ТАКОВЬ 

займ. (71) 1. (вказує на якість, властивість особи або 
предмета, про які попередньо йшла або буде йти мова) 
такий (19): Сє язь кнАзь великий димитрии докончиваю 
н повннуюсА служьбою таковою (б. м. н., 1366 Р 14); сами 
порозоумьти можете коли ани в короунь ани вь кнАзь- 
ствї вєлико(м) обьличнє нє бьілн бьіхо(м) ижє в таковн(х) 
рїча(х) великая би била нєлацьность а зьмєшканьє (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКББ); а пань Юшко Камка даль 
пану Отецьку Шишкиничу, противь нашого села таково ж 
село сестренцу своєму (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/1II, 
627—628); Тогди имаєм с обох сторон послати своих панов, 
аби таковои рїчи досмотрили и справєдливост оучинили 
(Гирлов, 1499 БО II, 424—425). 

2. (анафоричний, у знач, іменника) такий (52): І їеі 
геЬу ,шупсаге ’иг кпіагзігиге пазгот изіалуепу... з їаїзяічуу- 
ті репегші... іако\уусЬ ішаіі пе зшеІіЬу (Луцьк, 1388 

27 ^-ізб 
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7.РІ 108); па(к) кто сЬ покоуси(т) пороушити того вьішепи- 
саннаго нашєго даанїА и потвьрж(д)єнїА, таковїи да єсть 

проклА(т) о(т) га ба (Ясси, 1500 Ссиґ. 5. 231). 
ФОРМИ: наз, одн. ч. таковьш, іако^у], таковьї(и) 25 

(1388 1РІ 104; 1403 338; 1411 Мік. АІЬ.; 1429 
455; 1435 Сові II, 682; 1443 ПГСММ; 1457 ВО І, 5; 1462 
ВГ) І, 70; 1487 ВО І, 313; 1499 ВО II, 163 і т. ін.); таковьі, 
Іаколуу, таков(ьі) 16 (1388 1РІ 107; 1400 Сові. І, 37; 1415 
Сові. І, 116; 1429 Сові І, 249; 1435 Сові II, 679; 1448 Сові. 
II, 366; 1458 ВО !, 9; 1460 ОЇНьА* 515; 1476 ВО І, 216; 
1497 ВО II, 100 і т. ін,); таковїи 8 (бл. 1400 Сові. І, 27; 
1476 ВО І, 217; 1479 ВО І, 222; 1488 ВО І, 357; 1492 ВО 
І, 511; 1499 ВО II, 424; 1500 Сові. 5. 231); такови 1 (1453 
Сові. II, 492); таковь 1 (1448 ОІР № 10 Ь); род. одн. ч. 
такового 2 (1496 ВО II, 401; 1499 ВО II, 421); таковаго 1 
(1499 ВО II, 420); знах. одн. ч. таковаго (1499 ВО II, 421); 
наз. одн. с. таково (1499 ВО II, 448); знах. одн. с. таково 
(1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); наз. одн. ж. такова (1447— 
1492 ЛКБВ); род. одн. ж. таково є 1 (1447—1492 ЛКБВ); 
таковои 1 (1499 ВО II, 424); знах. одн. ж. таковоую (1447— 
1492 ЛКБВ); ор. одн. ж. таковою (1366 Р 14); наз. мн. та¬ 
кови (1392—1393 РФВ 171); род. мн. таковьі(х), 1ако«усЬ 
(1388 1РІ 108; 1447—1492 ЛКБВ); знах. мн. таковьіи 
(1403 ДГАА; 1447—1492 ЛКБВ); ор. мн. таковьіми (1447— 
1492 ЛКБВ): місц. мн. в таковьі(х) (1447—1492 ЛКБВ). 

Див. ще ТАКЬІИ. 
ТАКОЖ див ТАКОЖЬ. 
ТАКОЖДЄ, ТАКОЖДИ (42) {цсл. такождє) І. присл. 

(24) також (16): Тьіе вси села, оть нась... маегь держати 
господинь богомолець нашь Клнментьій владьїка Луцкий 
и Острозский... архимандрьітьі благословити, игуменьї 
наставляти... какь вь нашой областн вь... городахь вь 
Луцку и в Острозе... такождє и боярь и землянь нашихь 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); ТЬмь ’мьі... дали єсмьі ємоу... 
дв£ сєлЬ... єдно село на Брьхєчи на имА Драгосинєщи, 
дроугоє село на вєрхь Добротвора такождє иа имА Драго¬ 
синєщи (б. м. н., 1426 ВАМ 21); Ино ми такождє єсми дали 
им тих прАдрєчєних сєл (Сучава, 1470 ВО І, 155); 

(у сполуч. такождє н) також і (8); Ино ми зьідЬвшє 
их доброю волю и токмєж и полнїи заплат, а мьі такождє и 
от нас єсми дали и потврьдили тоє прАдрєчєноє село (Су¬ 
чава, 1487 ВО І, 302). 

П. спол. (18) 1. (єднальний—зв'язує члени речення) 
(4) (у сполуч. такождє и, такождє же и) також і, 
так же і (3): мьі стєфа(н) воєво(д)а... чинимь знаменито... 
ожє дали єсми дааниє... нашєм(у) монастирю ндє(ж) є(ст) 

хра(м) успєниє пр'ЬсгЬи б(д)ци... мьіто вєликоє н малоє и 
пєрєпи(с) о(т) бакова а тако(ж)дє и мито о(т) тазлова (Су¬ 
чава, 1460 П/Д«А» 515); Сє азь... пань Игнатїє... даль 
єсмьі єдно село за Проутомь на имА Ширьоуци, такождє 
же и а кадельница, и а кивот (Путна, 1476 ВО І, 211). 

{у сполуч. и такождє (1) див. И1). 
2. (зв'язує речення) (14) а) (єднальний — зв'язує супід¬ 

рядні речення) також (1): аби пошо(л) ива(н) са(м) сь кд 
присЬжници и щоби приеЬгну(л) ис ними ажє ива(н) ись 
своими братіами соу(т) оунуки ку(п)чичєвн по и(х) матєри 
такождє ажє су(т) и марушки и ми(х)нови ти (ж) оунукьі 
(Васлуй. 1474 РГС); 

б) (приєднувальний — приєднує до попереднього тексту 
пов'язані змістом прості речення) також (3): ми алєксандрь 
воєвода... дали єсми попу нашєму юз'Ь два села... такождє 
да є(ст) и дЬтємь єго и унучатомь єго (Баскаківці, 1431 
Сові. II, 315); тоє штобьі ємоу оури(к) сь вьсЬмь дохо- 
домь... на В'Ьки такождє и дЬтємь єго и всємоу родоу єго 
(Сучава, 1435 Сові. II, 409); 

(у сполуч. а такождє (4) див. А1; у сполуч. и та¬ 
кож д є (6) див. И1). 

Див. ще ТАКЄЖЬ, ТАКЖЄ, ТАКО, ТАКОЖДЄРЄ, 
ТАКОЖЬ. 
ТАКОЖДЄРЄ (97) (серб, такобер) І. присл. (81) також 

(23): а тако(ж) варе колко попи (І) боудоу(т) оу тЬ(х) вн(ш)- 
писанн(х) монастирьскьі(х) сєло(х), а они такождєрє да 
слоухаю(т) кь (в ориг. коу.— Прим, вид.) храмоу стаго 
никольї (Ясси, 1449 Сові. II, 391—392); Того ради ми ви¬ 
давше их доброую волю и лагодоу межи ними и полнїи 
заплат на то, ... а ми такождєрє єсми дали и потврьдили... 
Моушатоу дворникоу тоє... сєлищє (Ясси, 1476 ВО І, 
208—209); 

(у сполуч. такождєрє и) також і (58): Ино мьі ви¬ 
давше ихь доброю воли и токмєж и полноую заплатоу, а 
ми такождєрє єсми н от нас дали и потврьдили слоугам 
нашим... тоє прАдрєчєноє село (Сучава, 1487 ВО І, 306); 
(ино) ми видЬвшє их доброи воли токмєж и полноую за- 
платоу ми так(ождєрє и от нас єсми) дали и потврьдили 
єсми слоуги наши... (тоа прАдрєчєноє сєл)ищє (б. м. н., 
1500 ЗО 7). 

II. спол. (16) (приєднувальний — зв'язує члени речення) 
також (2): и потврьждаємь тому прА(д)рєчєнном(у) мона¬ 
стирю ис сАмь нашимь листо(м) єго села що имаєть о(т) 
родитєлєи наши(х) такождєрє и млини (Сучава, 1443 
ПГСММ); Пан Трнколич дворник пишєт моєи паней Не- 
грити... и оуноукоу моємоу Михоуци, и Миси такождєрє 
оуноукоу моємоу (Торговище, 1481 ВО II, 358); 

(у сполуч. а такождєрє (1) див. А1; и такождє- 
р є (13) див И г). 
Див: ще ТАКЄЖЬ, ТАКЖЄ, ТАКО, ТАКОЖДЄ, ТА¬ 

КОЖЬ. 
ТАКОЖДИ див ТАКОЖДЄ. 
ТАКОЖЬ, ТАКОЖЄ, ТАКОЖЬ, ТАКОЖ (286) І. 

присл. (128) 1. (способу дії) так само, також, теж (88): 
Але то што жь коли вси боАрє и зємлАиє будуть городь 
твердити тогди тии люди тако же имАють твердити городь 
смотричь (Смотрич, 1375 Р 20); а по лєнковє живота и дь- 
тє(м) лєньковьі(м) тако жь таА села держати Со вси(м) 
какь на сємь листу випсаио вАчно непорушно (Житомир, 
1433 Р 127); и счАдковє мои имають прислухати и служити 
королеви польскому и корунє польскои на вєки и тако жь 
имають голдовати королеви по(л)скому какь инаА кнА- 
жАта коруни полскоє (Черняхів, 1435 Р 133); н ми 
тако жь па(н) бартошь староста по(д)лскии оу коропцю 
паноу михайлоу придає(м) нашьі двА селА (Снятин, 1454 
Р 163); А на другій годь такожь мають намь дати тисячу 
золотьіхь Вгорскихь (Краків, 1487 РИБ 226); А коли сА 
прилоучит нАкотораа знамєнитаА кривда а низгода межи 
старостами, тогди ми имаєм дати знати кролєви єго милос- 
ти, а крал єго милость також имаєт нам дати о том знати 
(Гирлов, 1499 ВО II, 424); 

(у сполуч. також и) так і (1): а хто пєрвєи позваль 
того пєрвєи имєновать а хто дроуги(и) позовєть того уго¬ 
рни имєнова (!) тако(ж) и до конца (XV ст. ВС 13 зв.). 

.2, (кількісний) також (5): тако(ж) по Д гро(ш) да платА(т) 

ка(к) старій законь бьі(л), а о(т) вола щоби по В гро(ш) 
платили (Сучава, 1448 Сові. II, 741); А на третій годь та¬ 
кожь ( в ориг. це слово повторено.— Прим, вид.) мають 
намь дати тисячу золотьіхь вь тии жь роки, по пятисоть 
золотихь (Краків, 1487 РИВ 226). 

3. (підсилювальний, у сполуч. такожє и, також и) 
так і (32): И варе ка(к) бьіло право (б ориг. прово.— Прим, 
вид.) и(х), при о(т)цА нашєго такожє и ми по тому даємь 
и потврьждаємь имь ис си(м) листомь нашимь (Сучава, 
1448 Сові. II, 741); Ино ми видАвшє их доброи воли и ток¬ 
мєж... а ми також и от нас єсми дали и потврьдили слоузА 
нашємоу Ивоулоу МьндрА... тоє прАдрєчєноє село (Сучава, 
1493 ВО II, 19); 

(у сполуч. такожь якь) так як (1): слюбоуємь, 
ижє со имь А поспольсто(м) пєрво(м), котрннжє то с нє(м) 
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нашь г(с)п(д)рь пєтрь воєво(да), вьзовє(т) оучинити, ижє 
тоти всіхь річей навєр(х)писанньі(х) тако(ж) якь и мьі 

по(д) присАгою на сти хр(с)гь оучиненою обьвоАжутсА 
и запишю(т) осмотріти (Хотин, 1448 Сові. II, 738). 

4. (співвідносне слово в головному реченні) так, також 

(1): какь отць нашь какь оци ваши били за одно посли 
шлали межи собою а мьі такожє хочємь с вами б біти (б. 
м. н., 1392—1393 РФВ 171). 

II. спол. (158) 1. (єднальний—зв'язує члени речення) 
також (2): вндівшє мл(с)ти нашєго милого господар А кро- 
лА до нас и слюбоуємьі... служити вірно и приААти... та¬ 
кожє николи не ищоущи собі иного господар А (Сучава, 
1402 Сові. II, 621); тім ми... дали и потвєр(ж)дили єсмн 
ємоу... єдино мисто на имі тоузара... тако(ж) мисто о 
(не відчитано.— Прим. ред.) (Сучава, 1432 ДГВІН); 

(у сполуч. и також, и такожь (50) див. И1}. 
2. (приєднувальний—зв'язує речення) (106) а) (приєд¬ 

нує до попереднього тексту пов'язані змістом прості ре¬ 
чення) також (11): мьі Олєксандро воєвода ... знаємо чи* 
нимь... ожє тогь истинньїи Оганєсь єпискоупь вормєнскьіи 
прюнель к намь... и оуказал сА намь правими листи во- 
сєлєньского патрїярха, Антонїа КонстантинополА, ожє 
ихо патріарха вормєньского ни єщє оузнали єсмьг, ожє 
нашєль на то пискоупьство помочїю господина нашєго, 
великого кнАзА Витовта Такожє ислюбиль нашємоу гос- 
подствоу приАти и стронти оусАкїи порАдні церковний 
(Сучава, 1401 ЮЯ)\ а мьі имаємо вміти и ховати еАчніи 
и нєпороушєнньш и нєзламаннии мир и покоуи... Також 
и прєрєчєньїи наиясніишіи Ян Олбрахть... и братїя єго 
милости Алєксандрь... нас Стєфана воєводоу и діти наши... 
имают боронити (Гирлов, 1499 БО II 420); 
б) (приєднує до попереднього тексту пов'язані змістом 

складнопідрядні речення) також (10): и помог(л) бгь Пін- 
кови востягати оу вєшаки какожє би(л) Коунашєвичо(в) 
из віка... Такожє и нині соудь оуздаль піньковн тьі(и) 
га(и) ... како тмгло нз віка (б. м. к., 1369 ПСЧК)\ але тако- 
вого чловіка, гдє оучюють и изнаидоут оу их зємлАх... а 
их милости имают єго вьгнати... из их милости зємлАх... 
Також и мьі, прєрєчєкнїи Стєфан воєвода, жадного нє- 
прїятєлі кролі єго милости... которїи бьі пришол до нас... 
ми нє нмаєм такового чловіка прїимити (Гирлов, 1499 ВІ) 
її, 421); 

(у сполуч. а також, а такожь, а такожє 
(83) див. А1: и т а к о ж ь. и т а к о ж є (2) див. И1). 
Вив. ще ТАКЄЖ'Ь, ТАКО, ТАКОЖДЄ, ТАКОЖДЄР6, 

ТАК'ЬЖЄ. 
*ТАКТАМЬІШЄВ'Ь прикм. (1): Слово тактамишєво кь 

королеви польскому (б. м. н.. 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. с. тактамишєво (1392—1393 РФВ 170). 
ТАКТО присл. (1) так-го: Такїо паш ігисіпо регеші- 

гуіа іа і \уа52аЬ тиозг гаїошаїі зуіу Ьу іезге пат мг гот 
пес2упі1і, ігЬу паш регетігуіе 5 піт сіеггаі (Лнпниш- 
КИ, 1433 3/УГЯ/ЬХХУІ, 141). 
ТАКТ*1, ТАК, ТАКЬ (146) І. присл. (117) 1. (способу 

дії) так (73): будєть вєдомо оусємь хто коли видить гра¬ 
моту^) алюбо сльїшить чтучи ажь Азь ланко слуга коро- 
лєвь та(к) єсмь оумолвиль и договориль со кнАзємь ски- 
ригаиломь и срокь єсмь оучиниль на розтво х(с)во (б. 
м. н., 1387 СП № 12); право такь иашло имають оуказатн 
свою границю старци обьчими (Зудечів. 1413 Р 83); тог- 
дьі влдка почаль вказовати и рікль стана такь милии па¬ 

йове то єсть црквная зємлА (Погоничі, 1422 Р 97); а хто 
би то порушиль после его живота и начнеть уступатисе у 
тую данину, да судитсе зь ньімь передь милостивимь Бо- 
гомь... такь написаль вь святомь евангелие (Луцьк, 
1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); продал єсми ему и на потом будоу- 
чим ближним єго так, ижєт он волєн або хто ближний 
его кому оусхочєт продати або даровати (Берестя, 1466 

А 5 І, 62); єстли бьісА та А рє(ч) такь вда(в)нила, то(г)дьі би 
тоє діло міло вжо во оупокои би(т) (Вільна, 1495 БСКИ); 
Протожь, єстли ваша милость такь чьінили, ваша милость 
дєлайте яко знаєте (б. м. н., 1499 ВО II, 448—449). 

2. (міри і ступеня) так (2): коро(л) господа(р) на (пі).... 
имиє(т) ихь брати и встАгати та(к) долго, али(ж) жоні 
иашєи бнвшєи кнАгинн ри(м)гаили попо(л)нимьі истннну 
и прибьільїи золоти (б. м. к., 1421 Сові. І, 142); вєлможкьіи 
стєфань... хотАчи и слюбуючи намь и дітємь нашимь... 

служити прияяти чинити по(д)лугь листовь оца... яко жь 
на нихь досить явно єсть виписано иж бьі такь вірні 
служити (Лаичиця, 1433 Р 121). 

3. (підсилювальний — виступав в порівняльних конструк¬ 
ціях і зворотах) так (18): І іеі іе^ШЬу сЬгезГіапіп... шіз- 
гії іак, іакоЬу кпигі пегогііі, таіеі: па пет чуіпа Ьуіі, \тос1- 
Іиіі оЬусгаіа (Луцьк, 1388 £РЕ 104); а нє оусьхочєт ли мА 

король єго млсть при соколици оставить ино имаєть ми 

єго млсть дать ми о(т)міну за соколєць такь добре Ако 
соколєць (Кременець, 1434 Р 130); пан Албоул... продал 
и отсгоупил село... на имі Кобьлїєи Вишньїи... та продал 

зєтоу Стана Бабиша ... оу циноу за В конї добрих, так ве 

лей как СП златих татарскьіх (Сучава, 1467 Вй І. 122); 
прото аби єси намь то о(т)правиль такь какь би на(м) 
того нє било жа(л) (б. м. н., 1496 ПЧФГ). 

4. (співвідносне слово до спол. слова како, какь) та» 
(6): Про то Ми Алєксандрь... Княжа Литовское и дедичь 
ГороденскГй... вєдомо чинимо... Ижь.. Нашимь Горо* 
денскимь права и вольности имь самьімь и потомкомь ихт> 
надаемь... яко нижей описано такь вьіражаемь (Луцьк, 
1389 РЕА І, 26); ино ми видівшьі свєдєтє(л)ство нашн(х) 
бояр а и(х) прави(х) мєжиаши ажє тота и(х) привилиа- 
о(т) наши(х) прє(д)ков, що имали на тоє село на па- 
нтєлєєщии оу єзєр та(к) згиноули ка(к) они свідєтє(л)ствоу- 
ю(т) (Васлуй, 1464 0/Р«А» 517); и он о том до нас 
отписал штож то єсть так, как он намь поведал (Вільна,. 
1499 АЛРГ 94); 

(у сполуч. т а кь и, т а к ь ж е и) так і, так же і (18): 
како коли оу наших листох оу первописаньїхь стоить так 
и тіми рази (Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ и какь предки ихь 
такь и воиьі сами и ихь шадки музского полу держати ма¬ 
ють (Троки, 1498 ГВКОО). 

II. спол. (29) А. (зв'язує члени речення) так (12) 1. (ло- 
яснювальний) (1): и ми ємоу дали и записали... тиє села 
вєрхоу описаниє со всим с тим што к ним з вєка и здавна* 
слушало... и так: з луги, из сєножатми и со всими пожит¬ 

ки (Київ, 1437 А5 І, 34). 
2. (приєднувальний) (3): При томь бьіли люди зациие 

'0'едорь княжа, на тоть чась Воєвода Луцкій, такь тежь 
Минкгайло з Оіпмєки (Луцьк, 1389 РЕА І, 28); и ми слїо- 
боуємь за нєго и за єго діти... ажє имають то держати.,.. 
такь и ми вси посполу панове (Сучава, 1433 Сові. II. 651); 

(у сполуч. и т а к ь (8) див. И г). 
Б. (зв'язує речення) (17) 1. (сурядні) так (13) а) (при¬ 

єднує до попереднього тексту прості речення) (5): яко 
пєрвїишїи воєводи мо(л)давскїи и наши пєрє(д)ковє слоу- 
жєвали вірно и знаменито, та(к) и ми слюбоуємь и по- 
(д)аємь сА служити вірно и знаменито господарєви на- 

шєм(оу), королеви єгомл(с)ти и стои короуні ПО(л)СКО№ 
(Хотин, 1445 Сох*. II, 774); слюбоуємь... абьіхомь ми их ми¬ 
лости верни и подьдани бьіли... такь и ми имаємь бити1 
(Сучава, 1468 вЬ II, 301); 

б) (пояснює зміст попереднього речення) (І): а що єсмо 
иміли листи записани о(т) нашєго господар А... н о(т) єго 
пановь... такь на(м) загьібли по купчичєвоу (вориг. кооуп- 
чичивоу.—Прим, вид.) смєрти (Бирлад, 1435 Сові. II. 679); 

(у сполуч. а т а к ь (7) див. А х). 

27* 
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2. (підрядні) (приєднує підрядне часове речення до го¬ 
ловного) так (1): яко оузрАт... лист, так тьім часом щоби 
до нас сь оусим пришли (Сучава, 1468 БО II, 306). 

3. (у сполуч. т а к ь и ж — приєднує підрядне наслідкове 
речення до головного) так що (2): Мн Іо Стєфань воєвода... 
знаємо чиним... яко коли от давкого а прєминоулєго часоу 
иЬкотораА неприязнь... бьіла межи нами и межи... кралєм 
полскьім... и тьіми часн... вишєрєчєннїи крал... нам вьси 
мєрзАчкьі и шкодьг... отпоустиль... Такь иж межи нами и 
межи... кралєм полскьім... имаєт бьіти покоуи и мир віч¬ 
ній (Гирлов, 1499 БО II, 419). 

4. (приєднує підрядні додаткові речення) так (І) так 
король господарь приказаль иамь своимь листомь а бьіхмо 
ввіпхали и зємАньг и старьци и розьіхали межи влдкою а 

межи стрілковци о землю о црквну и о ліс (Погоничі, 
.1422 Р 97). 

ТАКЬ*2 наст. (1) (стверджувальна) так: и они рекли: 
так правда єсть, записьівали сА отцьі наши по нєволи, а 
пінАзєй жадних за тоє не брали (Луцьк, 1491 А5 І, 94). 
ТАКЬЖе див. ТАКЖЄ. 
ТАКЬЖО див. ТАКЖЄ. 
ТАКЬї1 див. ТАК'Й. 
ТАКЬІ2 див. ТАКИ2. 
ТАКЬІЖ див. ТАКеЖЬ. 
ТАКЬІИ займ. (58) 1. (вказує на якість, властивість 

особи або предмета, про які попередньо йшла мова, вище¬ 
згаданий) такий (28): а мьі такі жь оурозумівши єго такоє 
обіцованьє и слюбьі... про то жь єго со всіми по(д)даннн- 
ми о тую исную мєрзАчку и шкоду воєваную намь... 

о(т) єго оца... о(т)пущаємьі ему все (Ланчиця, 1433 Р 121); 

какь бн бьіли мистровьі пословє оу кнзьство вєлнкоє вьє- 
хали ижбьі єстє з ни(х) порозоуміли бнли которьіми доро¬ 
гами алюбо посрєдки оу такий тадьінки с нами хотіли бн 
бнли оустоупнти (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКББ)\ 
штожь одинь слоуга мо(и) вже осмьі годь оу вангь оулоусь 
вьпаль... ино мн с вами коли сАкь живємь у сласти хотА 
бн сто такихь бнло постоупилисА бьіхмо (б. м. н., 1484 
ЯЩ\ а коли кь єго милости такоє дєло вчинишь... тогдьі 
твоя милость своихь пословь кь нашомоу господару єго 
милости пошли (Троки, 1494 БО II, 387). 

2. (вказує на якість, властивість особи або предмета, 
про які мова піде далі, нижченаведений) такий (10): на тьіхь 
городіхь и оу томь дєрьжАнью нє имаи (!) никаки(х) иньїхь 
оурАдниковь поставити толко такин што бн присАгли 
В'Ьрни б біти королю полскому (Черняхів, 1435 Р 133); и 
ти(ж) имає(м) с вашєи мл(с)ти н наши панове такую спра¬ 
ведливому) дрьжати мє(ж) нами и землями, яко бнхо(м) 
могли злодїєвь имєновани(х) або лицє(м) нітн(х) вишали 
на обі стороні (Сучава, 1457 Сові. II, 810); яку(б) с ... 
рачко(м)... свєдо(ц)ства конє(ц) тому таки(и) вчинили... и 
граниньї и(м) завели по тни річки (Вільна, 1495 БМЗД). 

3. (точно визначений, певний) такий (8): такожє єсть 
мито и оть кобнлн, Ако и оть кони (Сучава, 1408 Сові. II, 
632); а прото(ж) соудь колижь хотА оузри(т) ча(с) по(цо)б- 
ньш имєєть дать вола(т) слоужєбнїкомь явне ижа (!) по(д) 

такьі(м) повітомь а на коємь містл оу такий днь книги 
правий положєнн о(т)варєнн (XV ст. СЯ 43); нє даль єси 
намь листа по тому копию... яко єсмо послали такоєжь 
копиє изь нашими посли (б. м. н., 1496 БО II, 401); 
такимь обичаємь (8) див. ОБЬІЧАИ 2; та - 

кимь оурАдомь (1) див. *ОУРАДЬ. 
4. (вказує на більший ступінь виявлення якоїсь ознаки) 

такий (3): но хочємь... би такни нєпослоушнївїи имєєть 
бьіти в роуцє своємоу сьтАжьцю и в нАтьство (XV ст. БС 
11); про то самь того брать нашь и посмотри за которую 
бнхмо приязнь ихь міли посли кь нимь и оть нихь черезь 
нашу землю пропущати, коли ся кь намь оть нихь такїе 
шкоди діють (б. м. н., 1496 ОКИ Б). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. такни, такьі(и) (XV ст. БС 11, 11 
зв., 25 зв., 35; СЯ 41, 41 зв.); род. одн. ч. тако(г) (1457 
Сові. II, 810); знах. одн. ч. таки(и) 1 (1495 БМЗД); такни 
3(XV ст. СЯ 38, 41 зв., 43); ор. одн. ч. такимь, іакіт, таки(м) 
7 (1489 РИБ 431; 1493 ПОСВВ; 1494 БО II, 387, 389; XV 
ст. БС 14 зв.; 1496 БО II, 407; ОПСВВ); такимь, таки(м) 
4 (XV ст. БС 13, 14, 27 зв,; СЯ 43); наз. одн. с. тако 4 
(1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 1456 Сові. II, 790; 
1460 БО II, 274); такоє 2 (XV ст. СЯ 42 зв.; 1494 БО II, 
387); знах. одн. с. такоє, іакоіе (1433 Р 121; 1438 Р 140; 
1494 БО II, 387, 389; XV ст. БС 20 зв.; 1496 БО II, 401); 
наз. одн. ж. такая (XV ст. СЯ 40 зв., 41 зв.); род. одн. ж. 
тако* (1438 Р 140); знах. одн. ж. такую, такоую (1433 Р 
121; 1442 Сові. II, 716, 719; 1445 Сох*. II, 726; 1457 Сові. 
II, 810); наз. мн. ч. такїи 2 (XV ст. БС 14 зв., 27 зв.); 
такий 1 (XV ст. БС 12); наз. мн. ж. такїе (1496 ОКИВ); 
род. мн. такихь, таки(х) З (XV ст. БС 17, 24 зв., 39 зв.); 
такихь 1 (1484 ЯМ); дав. мн. такимь (XV ст. БС 27 зв., 
28; СЯ 41); знах. мн. ч. такий 1 (1435 Р 133); такий 1 (XV 
ст. СЯ 43); знах. мн. ж. такни (1447—1492 ЛКББ); місц. 
мн. оу таки(х) (XV ст. БС 20 зв.). 
Лив ше ТАКОВЬІИ. 
ТАКЬІЖ див. ТАКЄЖЬ. 
ТАКЬ див. ТАКЬ К 
ТАК'Ь» ТАКИ, ТАКЬІ присл. (14) (у сполуч. а таки 
(1) див. А1, и так*, и таки (13) див. И *). 
ТАКЄЖЬ див. ТАКЄЖЬ. 
ТАКЄЖЬ див. ТАКЄЖЬ. 
ТАМ див. ТАМЬ 
ТАМАШЬ 1 ч. (6) (особова назва, молд., мад. Тотаз, 

лат. Тіютаз, гебр. Тйотаз) Хома: то віра моа внщєпи- 
сан (не відчит.— Прим, ред.) алєксандра воєводи и ві¬ 
ра... хораєца вистиарника віра тамаша (б. м. н., 1400 
ОІ Я« А» 433); тімь мн ви дівши єго правую и вірную 
слоужбоу до на(с)... и дали єсмн ємоу... село на брьладі... 
гдє є(ст) тамашь и ивань кнАзовє (Сучава. 1414 ОіР«А» 
441). 
ФОРМИ: наз. одн. тамашь (1414 441); род. одн. 

тамаша 3 (1400 ОіР«А» 433; 1403 ЯЗ 338; 1411 Сові. І, 85); 
тьмаша 1 (1400 Сові. І, 37); дав. одн. тамашєви (1411 Сові. 
І, 85). 
Див. ще *ТАМЄІІГЬ. 
* ТАМАШЬ 2 ч. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): и дали єсмн ємоу оу нашєи зємли єдно село на тама- 
ші (Сучава, 1433 Сові. І, 353); тімь мн... дали єсми єму 
оу нашєи зємли на Тамаші дві селі (Сучава, 1435 МЗФ). 
ФОРМИ: місц. одн. на Тамаші, тамаші (1433 Сові. І, 

353; 1435 МЗФ). 
ТАМО присл. (6) {цсл. тамо) 1. (у тому місці) там (4): 

а а(щ) сєго они знаидоуть тамо о(т) тоє прі(д)рєчєноє 
місто а они да имають имь вьзіти сїє что они боудоут (!) 
има (І) прї сєбі (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 122); 
Итиж пак... пожаловали шолтоузовє и паргарє и оуси оу- 
богїи люді... та смо потврьдили им старїи закон како ни 
єдин чловікь от которих живоут оу Брьлад они аби нє пла¬ 
тили малоє мито тамо оу Брьладі (Бирлад, 1495 БО II, 64). 

2. (у той бік, у те місце) туди (1): а мито да нє даду(т) 
нигдє/оу нашєи зємли, али да иду(т) доброво(л)но бє(з) 
вьсіко(і) забави и тамо идоучи и опА(т) засє (Сучава, 
1454 Сові. II, 513). 

3. (співвідносне слово до спол. слова гдє) туди (1): и 

помнслиль єсмь помалі и на(м) тамо поити гдє оци и бра- 
т’іа нашА (Київ, 1446 Р 154). 
Див. ще ТАМЬ1. 
*ТАМОІІ1НИИ прикм. (1) тамтешній, тамошній: И мн 

имь того еднанья допустили... а ви би то имь книгами 
земьскими оправили подле обьічая тамошнего права (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 433). 
ФОРМИ: род. одн. с. тамошнего (1489 РИБ 433). 



*ТАМРЬТАІІ1ИНЦИ — 421 — ТАРАСОВЦЬІ 

*ТАМРЬТАШИНЦИ мн. (2) (назва села у Молдавсько¬ 
му князівстві): а мн єсмн жаловаля наши слоугьі балотоу 
и оанча и дали єсмн имь тоє село тамрьташи(н)ци (Сучава, 
1432 Сові, і, 327). 
ФОРМИ: наз. зам. род. от тамрьташи(н)ци (1432 Собі. 

І, 327); знах. тамрьташи(н)ци (1432 Собі, і, 327). 

ТАМР'йТАШОВЦИ, ТАМРЬТАШОВЦИ мн. (3) (назва 
села у Молдавському князівстві): алєксандрь воєвода гос- 
подарь зємли молдавскои чинимь знаменито... ожє єсмьі 
дали шолдать пєтрови и жєнЬ єго... єдно село на шумузи 
на имА тамрЬташовци (Сучава. 1411 £>//?«А» 439). 
ФОРМИ: наз. тамрЬташовци 1 (1411 П/Д«А» 439); там¬ 

рЬташовци 1 (1411 ШЯ«А» 439); зам. род. о(т) тамрьташов- 
ци 1 (1411 Собі, і, 95). 
ТАМЬ1, ТАМЬ, ТАМ присл. (85) 1. (у тому місці) там 

(48): А тєрнаву рЬку имивши с убою стороною... и все то 
што коли кнАжЬнья пустинь с убою сторону... и полА 
што жє коли єсть тамь тоЬ пустннЬ кнАжЬнья то все даль 
єсмь ладомирови садити село (Бохур, 1377 Р 24); а тако 
єсмо ему дали село с тими со всЬми пожитки што (ж) здав¬ 
на прислухаю(т) тамь (Снятин, 1424 Р 99); ажь тамь есмо 
при той дольїни Кобельїку застали боярь Хмельницкихь 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); а што бшю мито, оу тєгє- 
ьАкичоу, то мьі сказали, абн там ни гроша мьіта нє бьшо 
(Сучава, 1456 Собі. II, 789); Євачь добрій слуга мой тамь 
упаль (б. м. н., 1484 РИБ 351); мьі дей вамь не боронимь 
стада господарского паствити тамь (Кам’янець, 1495 АЛМ 
85); а и ти пєрє(д) г(с)дрє(м) тими рази того нє повєдаль 
а(ж) бн та(м) трєтАя часть совє записана (Вільна, 1495 
ВМБС)\ Нєкоторьіи смєють уходА(т) у чїи гай а та(м) 
дрєва потрєбная роубаю(т) (XV ст. ВС 28 зв.); И я мо- 
виль Петру: тамь бь иминихь вашихь кривди великій одь 
сусЬдь (б. м. н.т 1498 ВО II, 413); 

(вказівне слово, що замінює пропущений член речення) 
там (8): а у которомь торгу имєть купити, тамь имєть да¬ 
ти, оть скота одинь грошь (Сучава, 1408 Собі. II, 632); 
А оу котором трьгоу имет коупити, там имєт давати от ско¬ 

та а грош (Сучава, 1460 В О II, 274). 
2. (співвідносне слово до спол. слова гдЬ) там (9): Тег 

]е5иїЬу... Її сіє зоЬе ™уЬга1і и згкоіе аЬо Ьсіе коіше, іаш 
таїиі’ зиіопу Ьуіі (Луцьк, 1388 ЇРВ 106); А коли имоут 
коупити татарскни товар оу иннх трьгох, а они имоут 
тамь давати гдє коупАт от гривни два гроти (Сучава, 
1460 В О II, 273). 

3. (у той бік, у те місце) туди (20): тако сми ми господа- 
рєски(м) казаниємь кролєвски(м)... вниха(л) та(м) (б. м. 
н., 1419 Р 90); и мн там єхали и стали єсмо на той Мощєни- 
цн (Ступно, 1444 А5 І, 42); а мито да нє имают платити, 
ни тамь идоучи, ани назад оу Цоцори (Путна, 1471 ВО І, 
159); и мьі пє(р)во сєго висилали та(м) того мєжн ними 
смотрЬти (Вільна, 1495 ВМЗД); у кагаї іш гппі Іігапусіи 
гашезіу у іа іаш па іиіи 2еш1и \ууіесЬаі розроіи і рапош 
Магкош (Тришин, 1500 ДПЖН). 
Див. ще ТАМО. 
ТАМЬ" наст. (3) там: а мн тото мито ливовчаном отпоу- 

стили, абн нє давали ни пинАза, хотЬ от тисАч коп, хотА 
боуд там татарскїи царевич, хотА нє боудь (Сучава, 1456 
Со5*. II, 790); а мьі тото мьіто Ливовчаном отпоустили абн 
иє давали ни пинАзА, хотЬ от тисАча коп, хотЬ боуд там 
татарскни царевич, хогЬ не боуд (Сучава, 1460 ВО II, 
274—275). 

*ТАМЬТОТЬ займ. (1) той, тамтой (діал.): И о(т) вєрь- 
ховиньї єє котораА впадаєть В днЬстрь з обоу двоухь 
Сторонь тоє рЬчки Камєници землю Дєрьжати Маєгь по 
самоую Соухоую камєиицю С подойминами тамь того мЬс- 
цД (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: род. одн. с. тамь того (1459 Р 171). 
Див. ще *ТЄНЬ, *ТОЗИ, ТОТЬ. 
ТАМЬ див. ТАМЬ1. 

ТАНКОВ прикм. (2) Л п о т о к Танков див. * ПО¬ 
ТОКИ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Танков (1490 ВО І, 432). 
ТАНСЙ ч, (4) (особова назва): Ино мн... такождєре и от 

нас єсми дали и потвердили слоузЬ нашємоу Тоадєр_оу 
ТансЬ тоє прЬдрєченоє боукатоу зємли (Сучава, 1487 ВО 
І, 297); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє пр'іи- 
доша прЬд нами... наш вЬрнїи пан Доума ключникь сь 
своими плє(мє)ники (в ори?, плєники.— Прим. вид.)... си¬ 
нове Симнона ТансЬ... и проминЬли соби села (Сучава, 
1488 ВО І, 324—325). 
ФОРМИ: наз. одн. ТаисЬ (1487 ВО І, 297); дав, одн. Тан¬ 

сЬ 2 (1487ВО І, 297; 1488 ВО І, 324); Танси 1 (1487 ВО І. 
297). 
ТАНЧА ч. (1) (особова назва): А на то послуси... о(т) 

мЬстичовь короткий павєль... пань вахно танча алха- 
тарь (Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. танча (1368 Р 16). 
*ТАНЧИНЬ див. *ТЕНЧИНЬ. 

ТАРАЖЬ, ТАРАЖ ч. (5) (назва села у Волинській зем¬ 
лі) Старий Тараж: а што матка н(а)ша дєржит отчину 
н(а)шу и села Манєв... Тараж, Пєрєдмир... то все брату 
н(а)тому Солтаку после матки н(а)шоє живота (Луцьк, 
1463 А5 І, 55); а к город(у) к ВишнЬвцю достали сА тие 
села на имА ОлєксинЬць... а Таражь (Вишнівець, 1482 
АЗ І, 81). 
ФОРМИ: наз. одн. Таражь, Тараж (1475 А5 І, 71; 1478 

А 5 І, 76; 1482 А5 І, 81); знах. одн. Тараж (1463 А5 І, 55; 
1475 А5 І, 70). 
ТАРАСИЄ, ТАРАСЇЄ, ТАКАЗУЛЕ Чі> невідм. (11) 

(особова назва, мслд., цсл. Тарасїи, ер. ТарасноЄ) Тарас: 
А на то єст вєликаА мартор'ЇА сам господства вишєписан- 
ного мн Стєфана воєводи... и пископ наш кир Тарасиє от 
Долнєго трьга (Сучава, 1464 ВО І, 84); Ино Илка нє за- 
прила сА за(т)отоу сьмрьть Андрицєва, що єго оубил 
Пєтроу Понич,отець ИлцЬ, але оустала... прАд кир Тарасїє, 
єпи(ск)оуп от Долнєи митрополій... и заплатила Илка 
сьмрьть Андрицєва (Сучава, 1473 ВО І, 186). 
Див. ще *ТАРАСИИ. 
*ТАРАСИИ ч. (6) (особова назва, цсл. Тарасїи, гр. Тара- 

аю2) Тарас: мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє 
... дорадили сЬ єсмо с... нашимь кір тарасиємь от Ро- 
мановЬ (трьгоу) ... дали и потвердили єсмо вичньш оброк 
томоу свЬтомоу монастироу от Побрать (Сучава, 1466 ВО 
І, 105); А на то єст велика мартоур'ЇА и вЬра... Стєфана 
воєводи... и наши єпискоупи ТарасїА от Романова трьг(а) 
и кір ІоаникиА (Сучава, 1472 ВО І, 170). 
ФОРМИ: род. одн. Тарасиа, Тарасїм (1470 ВО II, 310; 

1472 ВО І, 170); ор. одн. Тараснємь, Тарасїємь, Тарасїємь, 
Тарасиє(м) (1466 ВО І, 105; 1470 ВО І, 150, 155; 1471 
ДГСМПБ). 
Див. ще ТАРАСИЄ. 
*ТАРАСНИЦЯ ж. (1) (стп. іагазпіса) рід гармати, вжи¬ 

ваної для оборони фортець і міст: Горо(д) житоми(р) а на 
городе чотири поушки вєлики(х) а пАть торасни(ц) -(і) 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: род. мн. 1 тораснн(ц) (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
*ТАРАСОВО с. (1) (назва села у Віленському воєводстві): 

Я Василєй ВолчКович из братом своим Лвомь... внзнава* 
єм... штож... продали єсмо кн(А)зю Костентину... Ивано- 
вичу Острозскомоу... к имЬню єго милости Тарасову отчиз- 
ну нашу на рєци на Пчичи на имА землю пустовьскую оба- 
рицкую (Ставків, 1491 А5 І, 97). 
ФОРМИ: дав. одн. Тарасову (1491 А5 І, 97). 
ТАРАСОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Тарасівка: кн(А>зю Василью осталсА город Збараж, а к 
тому села... РАбчинцн, Тарасовцьі, Розношинцн (Луцьк, 
1463 А5 І, 54). 

І ФОРМИ: наз. Тарасовцьі (1463 А5 І, 54). 



♦ТАРАСЬ — 422 — ♦ТАТАРКА 

♦ТАРАСЬ див. *ТЄРЄСЬ. 
ТАРКАНСТВО с. (2) грамота, ідо звільняла від оплати 

мита (1): А такожі оу тихі вишеписаньїх митахі и от ка¬ 
мені воскоу ни един тарпані да не боудет... хоті сі ве¬ 
ликою пєчатєю боудет тар панство (Бистриця, 1457 ВР 
І. 4); 
О имати тар ка нство (1) див. ИМАТИ2. 
ФОРМИ: наз. одн. тарканство (1457 ВР І, 4); знах. одн. 

тарканство (1466 ВР І, 95). 
ТАРКАНЬ ч. (3) (тюрк. ІагсЬап) 1. той, хто звільне¬ 

ний від оплати мита (1): а таркані никто щобьі не бьілі, 
али да платіть мито каждьій (Устя Краківське, 1439 
Сові. II, 59). 

2. дозвіл на звільнення від оплати мита (1): А такожі 
оу тихі вишеписаньїх митахі и от камені воскоу ни един 
таркані да не боудет, ни вєликаго ани малого, ни сі нашєи 
зємли ани с чоужєи (Бистриця, 1457 ВР І, 4). 

3. грамота про звільнення від оплати мита (1): да имаю(т) 
о(т) на(с) три возьі таркани велики(х) оу всє(и) зємли 
г(с)вами (Сучава, 1453 ПГОВ). 
ФОРМИ: наз. одн. таркані (1439 Сові. II, 59; 1457 ВР 

І, 4); знах. мн. таркани (1453 ПГОВ). 
ТАРКЬОУ ч., невідм. (1) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): хота(р) стоє починьшїи монастирь оу пьнгі- 
;рац (!)... и оу пискоул (!) балиц(и) долі мєждоу таркюу 
и бистриц (!) (Корочин Камінь, 1458 МіН. Рос. 122). 
ТАРЛО ч. (1) (особова назва): Мьі Стєфані воєво(д)... чи- 

яимі знаменито,., ажє єсмо оу мол вили и с прє(д)рєчєньіми 
паньї... на имі пані яні с чижева... и пані заклика тарло, 

.староста и дєржавца стрьіискьі (Серет, 1445 Сові. II, 728— 
729). 
ФОРМИ: наз. одн. тарло (1445 Сові. II, 729). 
♦ТАРНАВЬСКИИ див. ТАРНОВЬСКИ. 
*ТАРНОВСКИИ див. ТАРНУВЬСКИИ. 
♦ТАРНОВЬ ч. (2) (назва міста у Польщі, пор. Тагподу): 

А при томі бьіли свідчи: пані Я ні Краковскій сі Тар но¬ 
ва, п. Хрчоні (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); Мьі воицехі... 
ярцибискупі гніздєнскии... спьітєкі с тарнова судомирс- 
кии... слюбуємьі и записуємьі сА стецку воєводі землі мол- 
давскои ижь вшитки оурАдьі и зієднанья и записи... 
держати непорушно (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. тарнова (1408 АкЮЗР І, 6; 1433 Р 

122). 
ТАРНОВЬСКИ ч. (3) (особова назва): што же єсмьі ви¬ 

брали ис пєрємишльскоі волости изі ярославльскоі во- 
лости опрочє пана тарнавіского людии и сь ланіцюскои 

волости ис тіхі трии волостии взАли єсми вовса еі соті 
коло(д) (б. м. н., 1386—1418 Р 34—35); тогдє воитекь 
ооложи(л) листь па(н) тєрнавского што жь пани ядвига 

хмелевая сно(м) с прибко(м) уздала пол села сулимова воит- 
кови (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: наз. одн. тарновьски (1394 Р 54); род. одн. 

тарнавіского 1 (1386—1418 Р 35); тєрнавского 1 (1412 Р 81). 
ТАРНУВЬСКИИ, ТНАКМШ5КІ прикм. (4): Ми пані 

яні дідичь тарнувіскии... то єсми вчинили игнаткови 
чєрнєви(ч)... дали єсмьі о(т)міну за пєкули(ч) (Перемишль, 
1390 Р 175); А ргі іЬіт Ьііі з^ісісгу: рап Зап кгако^зкі, 
4І2ІСІ2ІС2 ТЬагпо^зкі, Рап Сгізяіоп г ОзШго^а (Краків, 
1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. тариов(с)ки(и), ТНагпо\узкі 3 (1394 

Р 54; 1404 Р 69: 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); тарнувіскии 1 (1390 
Р 175). 
Пор. *ТАРНОВЬ. 
і ТАРОВЄ див. ТАТАРОВЄ. 
♦ТАРТРАЧЯ мн. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві) <?): хота(р) стоє починьшїи монастирь оу 
пьипрац (!)... а о(т) толі на та(р)трачі до обрішїє (Коро¬ 
чин Камінь, 1458 МІН. Рос. 121 —122). 

ФОРМИ: знах. та(р)трачі (1458 МіН. Рос. 122). 

ТАРТ> ч. (10) вантажний віз: да платА(т) о(т) тарі по Д 
гро(ш) по всеи нашєи зємли и по всі(х) мьіто(х) боу(дї) 

що боудє(т) оу тарі опро(ч) соукка, о(т) тарі по ві гро(ш) 
(Васлуй, 1437 Сові. II, 709); коли до нашєи зємли (прїидоут) 
сі торговлєю, щоби доброволно имі прїити до нашєи 
зємли... а мито имаюгь платити от тароу по чєтири грош(и) 
(Сучава, 1458 ВР II, 261). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) тарі 4 (1437 Сові. II, 

709; 1448 Сові. II, 747; 1455 Сові. II, 771); зам. місц. оу 
тарі 1 (1437 Сові. II, 709); род. одн. тароу, тару (1437 
РІП № 8; Сові. II, 711; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 
759; 1458 ВР II, 261). 

♦ТАСЕНЕВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Се здіся просилі 
у насі... Тишко Ходкевичі землиці пустньїхі... на имя:... 
Тасеневичі дворища, што кузнеці сиділі на немі, а Охре- 
мова и Якимова дворища (Краків, 1454 АЛМ 12). 
ФОРМИ: род. мн. Тасеневичі (1454 АЛМ 12). 
ТАТАР ч. (1) татарин: ТАм мьі... далі и потвердили єсми 

ємоу... доловь Соучавоую селище гдє бил татар Пітирь 
(Сучава, 1468 ВР І, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. татар (1468 ВР І, 130). 
Див. ще *ТАТАРИНЬ. 
♦ТАТАРИНОВІ» ч. (2) (особова назва): ино и в минутє 

то(и) стои(т) што(ж) о(д)ного длА того світка симона тата- 
ринова о(т)далєно о(т)ца єго о(т) о(т)чинн (Вільна, 1495 
ВК). 
ФиРМИ: наз. одн. татарино(в) (1495 ВК); род. одн. та- 

таринова (1495 ВК). 

♦ТАТАРИНЬ ч. (39) татарин: ми алєксандрі воєвода... 
чинимі знаменито... ожє єсмьі оузАли о(т) тамріташовци 
о(т) шумуза пАть дворьі татарі... и дали есмьі ихі мона- 
стиреви стго николи (Сучава, 1411 Сові. І, 95); жаловали 
на(м) мєщане новгоро(д)ские... на татарина богдана со¬ 
бачку што (ж) ми дали єму зє(м)лю тата(р)скую на (и)мА 
чигиревщину, а они поведили пєрє(д) нами, што(ж) тую 
зє(м)лю коупили вечно в татарина в чигирА (Вільна 
1495 ВСоб.). 
ФОРМИ: наз. одн. татари(н) (1453 Сові. II, 445): род. 

одн. татарина (1487 ВР І, 312; 1495 ВСоб.); дав. одн. тата¬ 
ри ноу, татарин(оу) (1466 ВР І, 106; 1470 ВР І, 140); знах. 
одн. татарина (1445 Сові. II, 236; 1466 ВР І, 106; 1480 ВР 
I, 243; 1487 ВР І, 312; 1495 ВСоб.); наз. мн. татарове З 
(1443 Сові. II, 128; 1454 Сові. II, 509; 1495 ВСоб.); татарьі 
1 (1453 Сові. II, 445); татарє 1 (1462 Сові. Р. 11); зам. род. 
от наши(х) татарє 1 (1453 Сові. II, 466); род. мн. татарі, 
татар, тата(р) (1411 РІДкА» 439; Сові. І, 95; 1428 Сові. II, 
212; 1435 або 1436 Соя/. І, 495; 1443 Сові. II, 128; 1445 Сові. 
II, 236; 1466 ВР І, 106; 1482—1491 АрхЮЗР 7/II, 9); 
дав. мн. татаромь, татаро(м) (1454 Сові. II, 509; 1462 Сові. 
Р. 11); знах. мн. татарє 4 (1453 Сові. II, 466; 1458 ВР І, 6; 
1488 ВР І, 342); татари 2 (1451 Сові. II, 400; 1453 Сові. II, 
495); татари 1 (1425 Сові. І, 173); татарь 1 (1425 Сові. І, 
173); ор. мн. татарьі (1435 або 1436 Сові. І, 495; 1455 Сові. 
II, 774). 
Див. ще ТАТАР. 
ТАТАР! И мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

ми стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... оже даємь 
и дали єсми сє(с) ли(ст) на(ш) нашєму монастирю о(т) 
поліноу... на то оу трїе(х) монастирски(х) села що 
прислоухаю(т) кі монастирю имєнємі сєламі бодєщїи 
и татарїи и юрканїи (Сучава, 1472 РІДкА» 530). 
ФОРМИ: наз. татарїи (1472 С//?«Л» 530). 

♦ТАТАРКА ж. (3) (назва річки у Молдавському кня¬ 
зівстві): мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... ажє... 

дали єсми нашємоу манастьіри стомоу візнє(с)нїю о(т) 
нємца... єдноу пасєкоу на оусти татарки (Сучава, 1438 
П//?с4» 472); И пак оу том прїидошє прАд нами... Анноуш- 
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ка и сестра (в ориг. сн. и.— Прим. вид.) єн Моуша... и 
продали... едно селище на Тоутов*Ь на Иванча от Та¬ 
тарки (Бирлад, 1495 ВИ II, 64). 
ФОРМИ: род. одн. Татарки 1 (1495 ВБ II, 64); татаркьі 

1 (1438 ОІ Р« А» 472); млсц- одн. иа татари* (1453 Сові, II, 
454). 
ТАТАРОВЄ мн. (23) татари; татарська орда, татарщи¬ 

на: аж є поидуть тарове (!) на лА.хьі тогда руси кєволА пои- 
ти ис татарьі (б. м. н., 1352 Р 6); Але то што жь коли вси 
бо Ар є и зємлАнє будуть городь твердити тогдьі тии люди 
тако же им*ють твердити городь смотричь ижє то што жь 
коли вси зємлАнє ймуть давати дань оу татарьі то сєрєбро 
имїють тако же тии люди дати (Смотрич, 1375 Р 20); а кто 
имєт погнати скот до татарь на головиом митЬ оу сочавЬ, 
от каждои скотиньї по чєтири гроти (Сучава, 1456 Соя*. 
II, 789); и какь тоть нашь посоль оть Татарь прьійдеть 
ись которьімь посєльствомь, мьі такежь вашєи милости 
пошьлємо и дамо вашєи милости знати (б. м. н., 1499 ВБ 
II, 449). 
ФОРМИ: наз. татаровє 1 (1493 ПОСВВ 152); ! тарове 

1 (1352 Р 6); род. Татарь, татарь, татар (1395 Соя*. II, 612; 
1408 Соя*. II, 631; 1434 Созі. II, 668; 1448 Соя*. II, 734; 
1455 Созі. II, 769; 1456 Созі. II, 789; 1460 ВИ II, 273; 1468 
ВБ II, 302; 1499 ВИ II, 449, 450 і т. ін.); дав. татаромь 
(1395 Соя*. II, 613); знах. Татарь 2 (1494 ВО II, 387; 1496 
ОКИВ); татари 1 (1375 Р 20); ор. Татари, татари (1352 
Р 6; 1462 ВБ II, 283); місц. зам. род. противь татаро(х) 
(1445 Соя*. II, 729). 
ТАТАРСКЬІИ, ТАТАРСКЇИ прикм. (276) татарський 

(24): а коли ймуть купити татарскьіи товарь... оть гривну, 
у сочав*, по три гроши (Сучава, 1408 Соя*. II, 630); жало- 
вали на(м) мєщанє новгоро(д)скиє на (и)мА ма(ц) а ивань 
носовичь на татарина богдана собачку што(ж) мьі дали 
ему зє(м)лю тата(р)скую на (и)мА чигирєвщину, а они повє- 
дили... што(ж) тую зє(м)лю коупили вєчно в татарина в 
чигирА (Вільна, 1495 ВСоб.)\ 
татарскоє право (1) татарське право: Такжє 

и он сам та и своими д*тми щоби тьім законом и обичаєм 
били и жили оу зємли господства ми, и щоби не давали и не 
платили холопскьім и татарскнм правом (Сучава, 1470 
ВО І, 140); златии татарскии (250) див. 
♦ЗЛАТЬІИ2; золотий татарскии (1) див. *30- 
ЛОТЬЇИ2, 
ФОРМИ: наз. одн. ч. татарскии 1 (1460 ВО II, 275); 

татарскїи 1 (1456 Соя*. II, 790); знах. одн. ч. татарскии, 
татарьскии 4 (1408 Созі. II, 630; 1460 ВО II, 273); татарски 
4 (1434 Соя*. II, 668; 1456 Соя*. II, 788); татарского, татарь- 
ского 2 (1442 Соя*. II, 719; 1445 Соя*. II, 726); татарскїи 
1 (1456 Соя*. II, 788); ор. одн. ч., с. татарским (1470 ВБ 
I, 140); наз. одн. с. татарскоє (1456 Соя*. II, 790; 1460 ВО 
II, 274); знах. одн. с. татарскоє (1435 або 1436 Соя*. І, 494; 
1460 ВБ II, 274); наз. одн. ж. татарскам (1445 СРК)\ род. 
одн. ж. татарскои, татарь ской (1408 Соя*. II, 631; 1434 
Соя*. II, 668; 1456 Соя*. II, 789; 1460 ВБ II, 273); знах. одн. 
ж. тата(р)скую (1495 ВСоб.)\ наз. мн. с. татарскам (1436 
Созі. І, 456); род. мн. татарскихь, татарскихь, татарских, 
татарски(х), татар(ь)єких(ь) 142 (1446 Соя*. II, 247; 1462 
ВБ І, 52; 1463 ВО 1, 74; 1470 ВБ І, 155; 1479 ВАМ 61; 
1483 Соя*. 5. 121; 1488 ВБ І, 323; 1491 ВБ І, 449; 1497 ВБ 
II, 99; 1500 Соя*. 5. 234 і т. ін.); татарских, тата(р)ски(х), 
татарски(х), татарских(ь) 93 (1435 або 1436 Соя*. І, 494; 
1460 Соя*. 5. 33; 1470 ВБ І, 150; 1479 ВАМ 61; 1484 ВБ 
І, 276; 1488 ВБ І, 354; 1491 Соя*. 5. 156; 1495 ВБ II, 69; 
1497 ВБ II, 109; 1500 НА 260 і т. ін.); знад:, мн. ч. татарскїи 
6 (1479 ВБ І, 223; 1480 ВБ І, 243; 1487 ВБ І, 306; 1488 ВБ 
І, 325); татарски 5 (1472 ВБ І, 169; 1478 ВБ І, 219; 1479 
ВБІІ. 221; 1500 ЗБ 7). 

♦ТАТАРСКЬІ див. ТАТАРСКЬІИ. 
♦ТАТАРЬСКИИ див. ТАТАРСКЬІИ. 

♦ТАТАРЬСКЬІИ див. ТАТАРСКЬІИ. 
♦ТАТБА див. *ТАТЬБА. 

♦ТАТОМИРОВЬ прикм. (1): азь рабь бжїи... имєнємь 

стєфань... коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за свол дшл... и за 

дшл татомировл (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. татомировЖ (1401 ЗКЄ). 
Пор. Т АТОМИ РЬ. 
ТАТОМИРЬ, ТАТОМИРЬ ч. (13) (особова назва): а при 

томь били судкЬ и свЬдци пань ходко чємєрь... пань тато- 
мирь балицкии (Зудечів, 1411 Р 80); ми алєксандрь воє¬ 
вода... чини(м) знаменито... понєжє блгопроизволи гсво- 
ми блгимь моимь произволєниємь... и дадо(х) монастир оу... 
едно село... гдє є(ст) бьшь татомирь (Сучава, 1415 Соя*. 
І, 116); а при томь боули свідоци, Пань Татомирь Балиц- 
ки пань иваш’ко Голєшєв’ски (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. татомирь, татомирь, татоми(р) (1411 

Р 79 , 80; 1413 Р 83; 1415 Соя*. 1, 116; 1421 Соя*. І, 142; 1424 
Р 104; 1429 Соя*. І, 269; 1473 ЗНТШ V, 3); дав. одн. тато- 
мирови (1413 Р 84); знах. одн. татомира (1413 Р 83). 

♦ТАТСТВО с. (1) (цсл. татьство) кража, злодійство: 
и (н)и (!) никто да нєсм'Ьєть... глобоу ис ни(х) брати ни за 

дшєгоубство ни за сли(д) ни за розбои ни за татство (Су¬ 
чава, 1467 МІН. Бос. 125). 
ФОРМИ: знах. одн. татство (1467 МІН, Бос. 125). 
Нив. ще *ТАТЬБА. 
ТАТОУЛ ч. (13) (особова назва): гЬ(м) ми... дали єсми 

ємоу... села... на имА милотинєщїи где осадиль татоу(л) 
м(ч)никь и на краков* (Сучава, 1442 Соя*. II, 93); ми Стє- 
фан воєвода... знаменито чиним... оже тоти истиннии наши 
слоуги Фєтє и братове єго Вьсїю и Татоул слоужили нам 
право и в*Ьрно (Васлуй, 1495 ВБ II, 48). 
ФОРМИ: наз. одн. татоул, татоу(л) (1442 Соя*. II, 93; 

1446 ПГСПМР; 1458 ВБ І, 20; 1466 ВБ І, 113; 1484 ВБ 
І, 282; 1487 ВБ І, 310; 1495 ВБ II, 48); род. одн. Татоула 
(1491 ВБ І, 472); дав. одн. Татоулоу, Татоул 3 (1458 ВБ 
І, 20; 1484 ВБ І, 282); Татоулови 1 (1458 ВБ І, 20). 

♦ТАТОУЛОВЬ прикм. (4) О селище Татоул о- 
в о див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. с. Татоулово (1463 ВБ І, 73); знах. 

одн. с. Татоулово (1463 ВБ І, 74; 1468 ВБ І, 130). 
Пор. ТАТОУЛ. 
♦ТАТЬ ч. (3) (цсл. тать) злодій: Жаловаль намь князь 

Костентинь Крошинскій на Бориса, зваль мя, господару, 
Борись татемь, будучи вь Смоленску (Вільна, 1495 АЛМ 
83). 
ФОРМИ: ор. одн. татемь (1495 АЛМ 83). 
♦ТАТЬБА ж. (5) (цсл. татьба) кража, злодійство: хо(тє) 

прилоу(чт)сє та(т)ба или доушєгоубина или дивка волочена 
и тоє оусє щоби монастирю би(ло) оуси глоби и прихо(д) 
весь (Сучава, 1456 ГПХМ); А што есте намь говорили о 
дєла пограничьнии, абихмо прьїказалн нашим намєсть- 
никомь, што ся дотьічєть татьби и розьбоєвь, ажь би лн- 
хихь людей за то карали (б. м. н., 1496 ВБ II, 405). 
ФОРМИ: наз. одн. та(т)ба (1456 ГПХМ)\ род. одн. тать¬ 

би (1496 ВБ II, 405); дав. одн. зам. знах. за ! тадб-Ь (1466 
ВБ І, 95); знах. одн. та(т)боу, татбоу (1479 БС 140; 1481 
ВБ І, 257). 
Див. ще ♦ТАТСТВО. 
ТАТАНА ж. (4) (особова назва, цсл. Татїана, ер. Тстаут]) 

Тетяна: А се я кнАз Михайло и кнАз Костєнтин Иванови- 
ч(и) Острозски(и) записиваєм п(а)ни Єнковой Чаплича 
пани ТатАнє им£нє своє Мєжирєчє (Луцьк, 1487 АЗ І, 
86). 
ФОРМИ: наз. одн. ТатАна (1487 АЗ І, 85); дав. одн. Та- 

танє (1487 АЗ І, 86); знах. одн. Татлшу (1487 АЗ І, 86). 
Див. ще ТИТИАНА. 
♦ТАОУРОУЛЬ ч. (2) (особова назва, пор. молд. таур 

«бик, бугай»): ми стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... 
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ожє прїидоша прА(д) нами... оана зімь, и сестри єго... и 
продали свою правоую о(т)ниноу ... дві села... на имі 
хи(н)цєщїи и пониже того, где би(л) нігшє таоуроу(л) 
(Сучава, 1491 Собі. 5.156). 
ФОРМИ: наз. одн. таоуроу(л) (1491 Сові, 5. 156). 
*ТАОУТОУЛЬ див. ТЬОУТОУЛ. 
*ТАХА ч. (1) (цсл. таха, тахиграфь, гр. таииурасроб) ско¬ 

рописець: Пис(а) оу свАтомоу монастирю Поутєнскомоу... 
їєрмонах (!) тах(а) Паисїє (Путна, 1476 ВО І, 212). 
ФОРМИ: наз. одн. тах(а) (1476 В О І, 212). 
♦ТАЦИНЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... ожє тотьї истиикїи ианш слоуги Жоурка Пиктє- 
чє... и... Мьроушка, дочка Тацина, жаловали єсмьі их 
особною нашєю милостїю и дали... єсмьі им... села (Сучава, 
1495 БО II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Тацина (1495 ВГ) II, 249). 
ГІор. ТАЦЯ. 
ТАЦті ж. (і) (іособова назва, пар. ТатАна): мьі Стєфан 

воєвода... знаменито чиним... ожє тотьї истнннїи Таці, 
дочка Петра Дрьмана, и плємєница єи Васка... жаловали 
єсмьі их особною нашєю милостїю и дали... єсми им... их 
правоую отниноу (б. м. н., 1499 ВИ II, 166). 
ФОРМИ: наз. одн. Таці (1499 ВИ II, 166). 
! ТАЧАНЧУ (ТАГАНЧУ) див. *ТАГАНЧА. 
* ТБАЮТЬ (ДБАЮТЬ) див. *ДБАТИ. 
* твердити1 дієсл. недок. (1) (що) (засвідчувати прав¬ 

дивість, істинність чого) підтверджувати: а мьі тако(ж) 
оуси панове и рада мо(л)давска слюбоуємо по(д) нашєю 
присАгою по(д)лу(г) слюбоу и присАги господарА нашєго 
воєво(дьі) твєрдічи и полнАчи оуси тота вьішєписанньїє 
річи (Серет, 1453 Собі. II, 766). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. твєрд-Ьчи (1453 Соя/. II, 766). 
Див. ще * ПОДТВЕРДИТИ, ПОТВЄРДИТИ 2, *ПОТВЄР- 

ЖАТИ 2, *ПОТВЄРЖДАТИ 2, *ПОТВЄРЖДИТИ 2, *ПО- 
ТВЄРЖИВАТИ, СТВЕРДИТИ, *СТВЄРЖАТИ, *ОУТВЄР- 
ДИТИ 2, *ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТВРЬЖДАТИ. 
твердити2 дієсл. недок. (2) <) городь твер¬ 

дити (1), твердити городь(І) див. ГОРОДЬ 1. 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. будуть... твердити 1 (1375 Р 

20); иміють твердити 1 (1375 Р 20). 
твердо1 присл. (5) міцно, непорушно (4): а за вєл- 

кого кнАзА олькірта... мьі ислюбоуємь тогь мирі держати 
вілми твердо бєзо всАкоі хитрости (б. м. н,, 1352 Р 5); 
а на то оусє и слюбуємь без льсти (и) бєзь хитрости... 
вічньш тоні (!) записі твердо дєржАти (Сучава, 1393 
Собі. II, 607); а мовили перед нами и рукоу дали собі с 
того не вьіступити, твєрьдо держати (Острог. 1463 А5 І, 56); 
О тв є р д о и остаточно держати (кого) 

(1) мати під своєю владою: И пак тотьї истиньї Сєди-Ахма- 
тови снновє, што соут нинічє по божій милості оу наших 
роуках, и ис дроугими темники... а мьі имаємо их твердо 
и остаточно держати (Сучава, 1462 ВИ II, 292). 

! ТВЄРДО 2 див. Твердості*. 
♦ТАУЕКООБТН див. ТВЄРДОСТЬ. 
ТВЕРДОСТІ* ж. (86) 1. (узаконення права) підтверджен¬ 

ня правомочності (80): а на то Азь па(н) пєтрашь староста 
даль єсмь кундратови нашь листь под нашєю печАтью 
на свідоцтво и на твєрдость (Галич, 1401 Р 66); а на по- 
твєржєнє того н(а)шого жалованА, про лєпшую памєт и 
твєрдость, печат н(а)шу вєлєли єсмо привєсити к сєму 
н(а>шому листоу (Київ, 1437 АЗ І, 34); а то бьі кролєви 
єго мл(с)ти прє(з) єго посльї исньїА знаменито бьшо, тогдьі 
коро(л) и єго короуна имає(т) прє(д)рєчєньіи дє(н) голдо- 
ваньА на иньїи ча(с) преложити, бє(з) рушінїА присАги 
наше А и листо(в) наши(х) твірдо(с)ти (Хотии, 1448 Собі. 
II, 734); и я свою печат приложил на твєрдость сее моє(є) 
грамота (Кобринь, 1454 АЗ III, 10); На тах то річєх 
твєрдость, коу сємоу листоу и печат нашоу казали єсми 
привісити (Сучава, 1462 ВО II, 285); А про ліпшоую твєр¬ 
дость и печать єсми привісила к сємоу моемоу листоу 

(Вишнівець, 1482 АЗ І, 80); А на твєрдость того и печать 
нашу казали есмо привісити кь сему нашому листу (Кра¬ 
ків, 1500 АЛМ вип. 2, 59). 

2. (документ) підтвердна грамота, привілей (2): а тє(ж) 
бьі кто имє(л) твердості наши алюбо наши(х) прє(д)ковь а 
на то сплскаютсА нєхотели бьі кь правл стати бл(д)то 
во діди(ч)ньі(х) рє(ч)хь тогдьі мьі тьі(и) твердості о(т)зьі- 
вавьі (!) а нї во што оборочаи (XV ст. ВС 15 зв.); 
дати твєрдост (1) див. ДАТИ 7; мати 

твєрдость (1), твєрдость имати (1) див. 
ИМАТИ2; чинити твєрдость (1) див. ЧИНИТИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. твердості» (І462 Ви II, 285); род. одн. 

твердости, твєрдости 11 (1445 АкЮЗР І, 18; 1449 АЛМ 8; 
1462 ВО II, 285; 1466 АЗ І, 63; 1474 АЗ І, 69; 1475 А5 
I, 70, 72; 1491 АЗ І, 97; 1498 АрхЮЗР і/УІ, 4; 8/ІУ, 119, 
141); твірдости, твірд(с)ти 2 (XV ст. СПС; 1448 Собі. II, 
734); знах. одн. твєрдость, твєрдость, твєрдость, твердості, 
твєрдост, твє(р)дость, твєрдо(ст), ПуєпЗозїЬ 65 (1361 А 016; 
1401 Р 66; 1410 АкВАК XI, 5; 1431 ГВКЛ 9; 1434 Р 128; 
1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 1465 
АкВАК Ш, 4; 1487 АЗ І, 241; 1500 ДПЖН і т. ін.); на 
І твердо 1 (1492 АЗ III, 24); род. мн. твердостей (1489 РИБ 
433); знах. твєрдости, твердості, твєрдост(и) 4 (1421 Р 
94; XV ст. ВС 15 зв.; 1462 ВИ II, 285); твєрдости 1 (1499 
АСД VI, 3). 

♦ТВЄРДОСТЬ див. ТВЄРДОСТЬ. 
*ТВЄРДЬІИ прикм. (3) непорушний (2): Відай то каж- 

дьш члвкі кто на тьш листі посмотрить ожє я кнАзь 
Єоунутии и кистютии и любаргь юрьш наримоньто- 
вичь... чинимьі мирі твердий ис королємь казимиромь 
(б. м. н., 1352 Р 5); почоні здавна и досюлА сі вашими 
прєдіки наши прєдіки отіцн и дАди наши... одинь дроу- 
гомоу приАзьни чинивали... на то межи собою твє(р)доую 
присАгоу дє(р)жали (б. м. н., 1484 ЯМ); 
Одержати оу твєрдои и оу вірнои 

р о у ці (1) див. ДЄРЖАТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. твердий (1352 Р 5); знах. одн. ж. 

твє(р)доую (1484 ЯМ); місц. одн. ж. оу твєрдои (1462 ВО 
II, 292). 

’Пор. * тверда ИШИ И. 
*ТВЕРДЬІНЬ ч. (І) (назва села у Волинській землі) 

Твердині: Узривьши єсмо знаменитую намь служібу... 
слуги нашого верного пана Петра Ланевича Кирдеевича 
Мьілского... и мьі... дали есмо ему... село Твердинь (Луцьк, 
1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
ФОРМИ: знах. одн. Твердині (1445—1452 АрхЮЗР 

8/ІУ, 12). 
♦ТВЄРДТіїИШИИ прикм. в. ст. (1) достовірніший: я 

па(н) староста пєтрашь с зємлАньї оучинили єсмьі межи 
ими завитий рокь на (вьі)вєдіньє граници кто межи ими 
оукажєть твердій шимі листомь и знамєни што соуть на 
листі тогь зьіскаль (Галич, 1401 Р 65). 
ФОРМИ: ор. одн. ч'. твердій шимі (1401 Р65). 
Пор. ♦ТВЄРДЬІИ. 
ТВЄРЖА ж. (2) {стп. Ьщегсіга) фортеця, кріпость, твер¬ 

диня: мьі дмитрии инімь имєнємь корибу(т)... чинимь 
то знаємо... ижє... володиславу королеви польсксму... 
нєизрушєною вірностью слюбили єсмо и слюбуємь ПОДІ- 
даваючєсА с людми и с зємлАми и с городи и с твєржами 
наши(м) (Краків, 1388 Р 40—41); а кн<А)зю Михайлоу 
з братьєю достал сА Вишнєвєць твєржа со всими тими 
сели (б. м. н., 1475 АЗ І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. твєржа (1475 АЗ І, 71); ор. мн. твєр¬ 

жами (1388 Р 41). 
ТВОЙ займ. (176) (вказує на приналежність особі, до 

якої звертаються або на відношення до неї) твій (84): а 
што єсмьі казаль сіна насічи досить н на твой приєздь^ 
и на стадо твоє то на буцєви насічено его досить (б. м. н., 
1386—1418 Р 35); я с моим бр атомі, с отцємь твоимь не 
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ззписивал сА тьімь листомь, а тьімь світком твоимь, што 
оу твоєм листоу стоАть, вірю яко добрьімь людєм (Луцьк, 
1475 АЗ І, 70); и листа г(с)дра королева нєвида(л) то(л)- 
ко(м) сльіха(л) в тебе и в жоньї твоєе (Вільна, 1495 ВМБС); 
И тьі, по своєй оутвєрьжоной грамотє и какь панове твои 
оуговорьіли, ему ни вь чомь не исправляєшь (Сучава, 
1499 ВО II, 448); 
твоя милость (92) див. МИЛОСТЬ. 
ФОРМИ: паз. одн. ч. твой (п. 1444 АкЮЗР ї, 17; 1494 

ВИ II, 387); род. одн. ч. твоєго, твоего (1386—1418 Р 34; 
п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1496 ПЧФГ 35, 36; 1498 ВИ II, 413); 
дав. одн. чс. твоємоу (1462 Ви І, 70; 1476 ви І, 215, 217; 
1496 ПЧФГ 35; 1498 ВО II, 414); знах. одн. ч. твоєго З 
(п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1498 ВР II, 414); твои 1 (1386—1418 
Р 35); ор. одн. ч. твоимь, тзоим (1475 АЗ І, 70; 1498 Вй 
II, 410); місц. одн. ч. оу твоєм (1475 АЗ І, 70); наз. одн. с. 
твоє (1476 ВО І, 216, 217); знах. одн. с. твоє (1386—1418 
Р 35; 1462 ВО І, 70; 1476 ВО І, 211, 217; 1496 ВО II, 407; 
ПЧФГ 35); наз. одн. ж. твоя, твоа 17 (1386—1418 Р 35; 
п. 1444 АкЮЗР І, 17; АЗ І, 41; 1492—1493 ПВФЧ; 1494 
ВО II, 386, 387; 1495 ВМБС; 1496 ВО II, 401, 402; 1498 
ВО II, 413 і т. ін.); зам. знах. пропюу твоа милость 1 (1476 
ВО II, 337); род. одн. ж. твоєє, твоее 19 (1481 ВО II, 
365; 1492—1493 ПВФЧ; 1495 ВМБС; 1496 АЛРГ 72; ВО 
11, 401, 402; 1498 ВО II, 413 і т. ін.); твоєй, твоей 11 (1495 
АЛМ 83; 1496 ВО II, 401, 402; 1498 Вй II, 414); твоєі 
1 (1392—1393 РФ8 170); І твоє 1 (1481 ВО II, 365); зам. 
дає. твоее милости... чоломь бьегь 1 (п. 1444 АкЮЗР І, 

17); дав. одн. ж. твоей, твоєї, твоє(и), Ьлюіеу (1388 8Б 
678; 1434 Созі. II, 675; 1462 ВР І, 70; 1476 ВР І, 217; 
1492—1493 ПВФЧ; 1494 ВИ II, 387; 1496 ВИ II, 401; 1498 
ВБ II, 414; 1499 ВО II, 449 і т. ін.); знах. одн. ж. твою 
(1386—1418 Р 34; 1434 Созі. II, 675; 1481 ВО II, 365; 
1492—1493 ПВФЧ; 1496 ПЧФГ 36; 1498 ВИ II, 414; 1499 
ВБ II, 448); ор. одн. ж. твоєю, Ьлюїеіи (1494 ВО II, 389; 
1495 ПЛПС); місц. одн. ж. при твоей (1495 ПЛПС); наз. 
мн. ч. твои (п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1495 ПЛПС; 1496 ОКИВ; 
1498 ВО II, 414; 1499 ВО II, 448); дає. мн. твоимь, твоим, 
твои(м) (1462 ВО І, 70; 1475 А З І, 70; 1476 ВО І, 212; 1484 
ЯМ; 1495 ПЛПС; 1496 ВО II, 407; ОКИВ); знах. мн. ч. 
твои 2 (1449 Созі. II, 385); твои(х) 1 (1495 ПЛПС); знах. 
мн. ж. твоє 1 (1386—1418 Р 35); твоі 1 (1386—1418 Р35); 
єнах. мн. с. твоя, твоа (1457 ВО II, 257; 1460 ВО II, 270); 
ор. мн. твоими 11 (1449 Созі. II, 385; 1492—1493 ПВфЧ; 
1494 ВО II, 387, 388; 1496 ВР II, 407; ОКИВ; ПДСВВ); 
твоєми 1 (1386—1418 Р 35); місц. мн. по твоихь (1498 ВО 
II, 410). 
ТВОРИТИ дієсл. недок. (8) 1. (що) робити, творити (2): 

но во всемь ему, яко настоятелю, повиноватись и все со 
благословениемь его творити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/41, 3). 

2. (церковну службу) відправляти, правити (5): се азь... 
пань Игнатїє... кь свАтомоу містоу... благовіщєнїа... Ма¬ 
рій, иже ест на Молдовици, дали єсмн трой двєри от дамас- 
кьі... яко да творАт ми памАть на вікьі вічньїА (Молдо- 
виця, 1462 Ви І, 70); и єщє дали єсми а сто злат оугрь- 
ских... яко да творіт ми паміть на віки вічни А (Путна, 1476 
ВО І, 217); 
молчанїє творити (1) див. *МОлЧАНЇЄ. 
ФОРМИ: інф. творити (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); теп. 

1 ос. мн. твори(м) (XV ст._ВС 35); наклеп. З ос. мн. да 
творАт, да творіт 4 (1462 Ви 1,70; 1476 ВО І, 211,215,217); 
да... творАТЬ 1 (1476 II, 211); дієприкм. акт. мин. знах. 
мн. творясчьіхь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
Див. ще *СЬТВОРИТИ 2. 
ТВОРИАНЬ, ТВОРЬЯНЬ ч. (2) (особова назвал стп. 

Т\уог2уіап, лат. Ріогіапиз): а што пакь тьі єсмьі пінАзи 
вьгдавали пань староста творьянь взАль на твоє потрєбьі 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35); Ми бискупн маціи прємьі- 
ски(и)... па(н) миколаи воиницки(и) па(н) твориАнь под- 

чАши(и)... чиними знаємо симь нашимь листо(м)... како 
ко(л) та річь межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) влодисла- 
вомь... с однои стронн межи панею Адвигою,.. с другоі 
строни о волость о залісиє... на многи(х) роціхь прєд 
на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. твориАнь і (1404 Р 69); творьянь 

1 (1386—1418 Р 35). 
Див. ще *ФЛОРЇАНЬ. 
*ТВчїРДОСТЬ див. ТВЄРДОСТЬ. 
ТНАРМт$КІ див. ТАРНУВЬСКИИ. 
*ТНЕ№2Ш див. *ТЕНЧИНЬ. 
*ТНЕ0КТ\$Т див. ^ЄОКТИСГЬ. 
ТНІ88ІЕС2А див. ТЬІСАЧА. 
ТНОТ див. ТОТЬ. 
ТНУ82ІЕС2А див. ТЬІСАЧА. 
*ТЄБЄНКА ж. (4) (тюрк. іеЬеп§й) (шкіряна прикраса 

на кінському сідлі) тибенка (діал.): а коли ймуть купити 
татарскии товарь, у сочаві, или шолкь, или перець или 
камки, или тєбєнки... оть гривну, у сочаві, по три 
гроти (Сучава, 1408 Созі. II, 630); А коли имоут коупити 
татарскьш товарь... оу Сочаві: или шолкоу... и тєбєн¬ 
ки... а они аби платили от гривноу три гроши мито (Су¬ 
чава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: знах. мн. тєбєнки 3 (1408 Созі. II, 630; 1434 

Созі. II, 668; 1460 ВИ II, 273); тєбєнки 1 (1456 Созі. II, 
788). 

*ТЄВИКЄЛЬ ч. (1) (особова назва): А при томь били доб¬ 
риє люде... пань ва(с)ко полтєвь кнзь тєвикє(л) (Львів, 
1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. тєвикє(л) (1478 ЗРМ). 
ТЄГАТИ див. ТА ГАТИ. 
*ТЄГАТИ СА див. ТАГАТИ СА. 
* ТЄГЄН'В КЄЧЬ ч. (8) (назва міста в Молдавському 

князівстві): а кто не идєть на більш городь, толко иметь 
дати на тАгАнАкАчю колко оу біломь городі (Сучава, 
1408 Созі. II, 631); а што било мито, оу тєгєкАкичоу, то 
мьі сказали, аби там ни гроша мита не бьіло (Сучава, 
1456 Созі. II, 789). 
ФОРМИ: місц. одн. оу (на) тегенікєчю 3 (1434 Созі. II, 

668); на таганакачю 3 (1408 Созі. II, 631); оу тєгєнАКичоу 
1 (1456 Созі. II, 789); оу тигинікАЧоу І (1456 Созі. II, 789). 

*ТЄГЄНАКИЧЬ див. *ТЄГЄН'ЬКЄЧЬ. 
*ТЄГИНА ж. (2) (назва міста у Молдавському князів¬ 

стві): п рото (ж) б у (д) кто буде(т) о(т) на(с) держати тєгині 
ни иньї никто да сі не оу мішає (т) оу тьі(х) озєрьі ни оу 
чо(м) (Васлуй, 1452 500); а оу Тигини да пла- 
тіт... мито тимжє обьічаєм (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: знах. одн. тєгині (1452 01Д«А» 500); місц. одн. 

оу Тигини (1460 ВО II, 273). 
ТЕОУ спол. (1) (істчстп. іебу) (з відтінком заключ- 

ності, зв'язує сурядні речення) отже: Тоїісіу Виг£гаЬіа 
Місіїаї іесіїаі зо гешііапу па їпої ууезсі, їесіу осгісг іоЬо 
зіеїа Рокоззо^сгомг згШо рапи Мігозіа^у з^оіу луаіііпу- 
пи ргосіаї па уті§ ОІезгко Рикоззотсг у зо зіагешу Ііиб- 
ту Ш'йгуі гетііи зего ки Рокоззо^сгош рапи Міго5Іа\уи 
(Галич, 1413 ОБ 48). 
ТЄЖ див. ТЄЖЬІ. 
*ТЄЖА див. *ТЯЖА. 
*ТЄЖЧА див. ТЄЩА. 
ТЄЖЬ1, ТЄЖЬ, ТЄЖ, ТИЖЬ, ТИЖЬ, ТИЖ, ТЬІЖ, 
ШЖЬ, Т'БЖЬ, Т^ж, ТАЖ, ТАЖЬ (186) І. присл. (40) 
також, теж: Сь которого того копища такь теперешнего яко 
и на потомь набьітьіхь пляцовь, такь тєжь пляцовь бож- 
ници ихь... жадньїхь податковь а ни повинкости до скар¬ 
бу нашого давати не мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); а 
та(м) коли боудєтє презь ясноє досвєтьчіиьє позна(и)тє 
єстли мистрь подлоугь свои(х) листовь вась за срідники 
єднаньє покоя боудєть хотіти міти яко з вєликоє с цілое 
приязни дооу^аньємь рада короуни вась тіжь прийме 
всАкоє чти ва(м) яко сами собі зича (Брест Куявський, 
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1447—1492 ЛКВВ)\ того ділА явно чини(м) тьі(м)то лис¬ 
ток), како хотАчи наслідовати обьічАА доброї памА- 
ти... прє(д)ко(в) наши(х)... и оузнаБШЇи(х) вірно(с)ти и 

цлоужбьі, кториіжь то стоі памАти кролє(м) полскьі(м), 
а особні... паноу владиславоу, королю полском(у), о(т)дю, 

и єго сноу, дроугом(у) владиславоу, ті(ж) короле(м) 
полски(м) оуказали... и правьі(м) наслідованїємь... по¬ 
твердити и оухвалити (Хотин, 1448 Собі. II, 733); и я єсми 
поділил сА з братомь своимь міншимь со кн(А)з<є)мь 
Сєміномь Избаразким самь своєю волію доброю и єго тіж 
доброю волію вічно и непорушно (Вишнівець, 1482 Л5 І, 
80); а брать его, тогь Петраигь тіжь вмерь, одио детя дів¬ 
ку сь иею мівшьі (Трохи, 1494 РИБ 560); А иньїи квитан¬ 
цій, што не вь его году... твій квитанцій за ся ему верну- 
тьі; а иньїи безь подьписей писарей старшихь, твій тежь 
за ся ему вернути (Вільна, 1499 РЕА III, 35). 

II. спол. (146) 1. (єднальний — зв'язує члени речення) 
(42) (у сполуч. и тєжь, и теж (21), и ти ж (9), и ті жь, 
«тіж (5). и тьіж(7) див. И 1). 

2. (зв'язує речення) (104) а) (приєднує до поперед¬ 
нього тексту пов'язані змістом прості речення) також 
(10): от сєго часоу и на потоум далшїи часьі слюбоуєм 
томоу паноу Казимир оу... Тиж не имамо ани хочем нєко- 
торьіх зємль, алибо панствь... прАз воли и прАз особного 
произволєня рєчєнного пана нашєго королі и кброуньї єго, 
кторнм коли обнчаєм, отдаліти (Сучава, 1462 ВИ II, 
284); не надобі у тьіхь ихь людей вступать, судити, ни 
радити... Тєжь паномь владьічнимь десятникомь не надо¬ 
бі вь тьі люди уступатися вь монастьірскіе (Мстиславль, 
1500 АСД II, № 3); 

(у сполуч. тєжь и,тижь и) також і (2): имаємь хо(л)- 
довати кролєви єго мл(с)ти... ти(ж) и помочи имаємь 
єго мл(с)ти чинити, а противь єго нєпрїАтєлємь оуси(х), 
ка(к) иаши пере(д)ци чинили, противь татаро(х) и про¬ 
тивь каж(д)ому нєпрїАтєлю (Серет, 1445 Созі. II, 729); 

(у сполуч. а т е ж ь (1), а т є ж ь (1), а т и ж ь (І) див. 
А1; и т є ж ь (1), и т и ж ь, и т и ж ь (3) див- И *); 

б) приєднує до попереднього тексту пов'язані змістом 
складнопідрядні речення) також (37): \У5і ішепіа ]еЬо 
шаіиГ па па5 зразіі... Тез іезШЬу скіо как па згкоїи... 
ліеіаі, іоі шаіеі* зіагозіе пазгоши гаріаіііі сіи^а Іипіу регси 
(Луцьк, 1388 2.РБ 105); ми возрівши на єго верну службу... 
дали єсмо... наше село... тєжь то изволи(л) єсми єму аж 
би єго аж би коли нікотораА пригода єму ста(л) тогди 
има то село заміни(т) продати тако доброму Ако и самь 
^Львів, 1399 Р 59); о закладє(х) ижє ти можєть в обороу 
-старостиноу воо(т)гнать Тє(ж) гді колі соуть дворьі наши 
далека, тогди зємлАнА наши могоуть заклади біроучи 
запира(т) оубороу старостїнл (XV ст. ВС 33—34); и ми... 
приказали есмо Богдану Остафіевичу аби ему вь томь 
даль впокой... Тєжь жаловаль намь тогь Мартинець на 
Богдана, штожь деи онь вь его невістки, у Проселковьі 
.жони, пограбиль челядь и инии статки домовий (Вільна. 
1498 АЛМ 159); 

(у сполуч. а тєжь (9), а т и ж ь (4) див. А1; и тєжь 
(24), и тиж (тиж) (9), и т і ж ь (2) див. И1). 
ТЄЖЬ3, Т'ВЖЬ наст. (7) (підсилювальна) ж, же (2); 

лише коли нас о то наипєрвєи корол єго мил ость обишлєть 
алюбо тєжь напомєнєт а ми абихом их дали оу роуци... 
королеви (Сучава, 1462 ВО II, 292); 
ани тєжь, ани тєжь. ани тіжь (5) див. 

АНИ1. 

•ТЄЙКОВИЧИ мн. (1) (назва села у Київській землі): 
мьі великим кнАз Швитрикгайл... чинимь знаменито... 
иж... даєм и дали єсмо тому прєдреченому Калєнику у 
житомирском повєте село... Тєйковичи (Київ, 1437 А5 І, 
33—34). 
ФОРМИ: знах. Тєйковичи (1437 А5 І, 34). 

*тєкучии прикм. (1) (про воду) проточний: а тако 
єсмо єму дали... пєрво рє(ч)ноє село с тими со всіми по¬ 
житки... сь озєри сь мочили со всАки(м) тєкучи(м) и стоА- 
чи(м) водами (Снятин, 1424 Р 99—100). 
ФОРМИ: ор. мн. тєкучи(м) (1424 Р 100). 
*ТЄК'УЧТ> див. *ТЄКУЧЬ2. 
ТЄКОУЧЬ1 ж. (3) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): тімь ми... дали єсми ємоу оу нашєи зємли оу мол- 
давскои села брьгьАни... и срьби на тєкоу(ч) (Сучава, 
1437 Собі, і, 536); тімь ми... дали и потвердили єсми єго 
очи(н)оу... села на имі... нєбоурєщи и на тєкоучь си(лише 
по) обі стороні потока (Сучава, 1448 Созі. II, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на тєкоучь (1448 Созі. II, 

342); місц. одн. на тєкучм, тєкоу(ч) (1437 Созі. І, 536; 1443 
Созі. II 179). 

*ТЄКУЧЬ 2 ч. (2) (назва міста у Молдавському князів¬ 
стві): а ми єсми дали... стєфаноу воєводи, о(т) нашєи 
очєзни (!), державу на имі, городь кєлїю... и мисто те¬ 
кучі, сь усєю волостию (Сучава, 1435 Созі. II, 682); А кто 
повєзєть соукно до Басараб, дати имєт на головном миті 
оу Сочаві от гривноу три гроши... и оу Тєкоучи от воза в 
злати (Сучава, 1460 ВЬ II, 274). 
ФОРМИ: знах. одн. тєкучь (1435 Сох/. II, 682); місц. одн. 

оу Тєкоучи (1460 ВИ II, 274). 
*ТЄКТ>ЩИИ прикм. (2) (який відбувається тепер) 

цей, поточний: Писано оу Хрьлові, в літо=^=33, а своєго 
господства літ м и на трєто літо тєкьщєе (Гирлов, 1499 
ВИ II, 425). 
ФОРМИ: знах. одн. с. тєкьщее (1499 ВИ II, 425, 444). 
ТЄЛЄБ'ЙЧИНЦИ, ТЄЛИБ'ЙЧИНЦИ мн. (7) (назва 

села на Буковині) суч. Порубне: ми стєфань воєво(д)... чи¬ 

нимь знаменито... ожє... дали єсми на то варе колко сє(л)... 
на имі... драгомирєщи на шоумоузА и тєлибічинци на сє- 
рєтА (Давидове Село, 1446 Со5*. II, 251); сє азь... їо Стє- 
фа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє... дали и по- 

тврьдили єсми Стои нашєи єпискоупїи о(т) радьвцє(х)... 

ДІ црко(в) и(с) попо(м) иа телєбічи(н)ци (Сучава, 1490 
ОС 146—147). 
ФОРМИ: наз. тєлєбічинци 3 (1447 Созі. II, 288; 1454 

Созі. II, 517; 1470 522); тєлибічинци 1 (1446 Созі. 
II, 251); зам. род. о(т) тєлєбічинци 1 (1446 Созі. II, 263); 
зам. місц. на тєлєбічи(н)ци 1 (1490 ОС 147); місц. зам. род. 
от тєлєбічинцєх (1488 ВО І, 348). 

*ТЄЛЄБАЧИНСКИИ прикм. (1): А хотар томоу сєлоу 
Греком почєиши от берег Сирєта... до хотарі Тєлєб А чин¬ 
еного (Сучава, 1488 ВО І, 348). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Тєлеблчинского (1488 ВО І, 348). 
Пер. ТЄЛЄБІЧИНЦИ. 
•ТЄЛЄЖИНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тє(м) ми и... дали и потврьдили єсми ємоу єго о(т)н- 
ни (!) и сєла(м) на имА роужїнінїи... и по(л) тєлєжика (Су¬ 
чава, 1459 Созі. 5. 21—22), 
ФОРМИ: род. одн. телєжина (1459 Созі. 5. 22). 
*ТЕЛ ЕШОВІЦИЗН А ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): Биль чоломь земенинь, Вруцкий на имя 
Федорь Бльїщановичь зь братїею своєю и покладаль пе- 
редь нами листь отца нашого... штожь пань Мартьінь 
Гаштолтовичь поодньїмаль биль у нихь земли отчизние, 
на Ймя Телешовшизну и Царевщизну (Мозир, 1498 ГВКЛ 
22). 
ФОРМИ: знах. одн. Телешовщизну (1498 ГВКЛ 22). 
ТЄЛИБІЧИНЦИ див. ТЄЛЄБІЧИНЦИ. 
ТЄЛИЦА ж. (6) (назва річки у Молдавському князівстві): 

того ради и г(с)во ми даємь и потврьждаємь села тому... 
монастирю... имєнуємаа... три села... ись млино(м) на 
тєлици (Сучава, 1443 ДГСПМ)\ єщє єсми дали... е(д)но 
місто млиновм, вишє оустиє тєлици (Сучава, 1453 Созі. 
II. 445). 
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ФОРМИ: на з. одн. зам. місц. на тєлицм (1446 Ш СіїМР); 1 
род. одн. тєлици (1446 ПГСПМР; 1453 Соя*. II, 445); ор. 
одн. телицею (1446 ПГСПМР); місц. одн. иа тєлици (1443 
ДГСПМ). 

*ТЄЛО див. тало. 
*ТЄЛ'ВЖИНОВ'Ь прикм. (6) О Тєліжиновь ло¬ 

то к ь (4), ТЄЛЇЖИ НОВІ (ЛОТОК і) (1), ПОТОКТ) 
тєліжиновь (1) див. *ПОТОКЬ х. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Тєліжинові 2 (1484 БО І, 276, 

277); тєліжинова 1 (1500 Сові. 8. 234); місц. одн. ч. на 
Тєліжинові, Тєліжинова (1479 ВИ І, 223, 224). 
Пор. *тєлєжинь. 
*ТЄЛГ6ЖНЯ ж. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): мьї Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже тог 
истинньш наш слоуга (пан) Пєтрь Глодіноул жаловали 
єсмьі єго... и дали... ємоу село на имі Глодіни на Теліж- 
ни, повніше от Моурга (Сучава, 1462 БО І, 61). 
ФОРМИ: місц. одн. на Тєліжни (1462 БО І, 61). 
*ТЕЛЯТИНА ж. (3) теляча шкіра: Жаловали намь вси 

шевци Лудкіе на міщань... Луцкихь, штожь деи они 
купують вь місті кожи мальїе неварунковьіе телятини, 
баранини, козиньї (Луцьк. 1495 АЛМ 88). 
ФОРМИ: знах. ми. телятини (1495 АЛМ 88, 89). 
ТЄМ див. тамт>. 
*ТЄМ€ШЄСКУЛЬ ч. (2) (особова назва): а у то(м)лє 

па(к) о у ста (л) рома(н) тємєшєску(л)... и прода(л) половина 
села о(т) кєцєлєщь (Сучава, 1460 Соя*. 5. 33). 
ФОРМИ: наз. одн. тємешєску(л) (1460 Сові. 8. 33); дав. 

одн. тємєшєскоулоу (1460 Сові. 8. 33). 
ТЄМЄШЄЩИ 1 мн. (3) (назва села на річці Студенці у 

Молдавському князівстві): ті(м) ми... жаловали єсми... 
ємоу... села на имї боучюміни... и на оусти стоудєнца 
тємєшєщи (Сучава, 1434 Соя*. І, 386); тім (яіс.— Прим, 
вид.) мьї... дали єсми и(м)... села на имі боучоумінїи... и 
на оусти стоудєнца тємєшєщи (Сучава, 1439 Соя?. II, 41). 
ФОРМИ: наз. тємєшєщи (1436 469); знах. тє¬ 

мєшєщи (1434 Сові. 1, 386; 1439 Соя*. II 41). 
ТЄМЄШЄЩИ2, ТЄМИШЄЩИ, ТИМИШЄЩИ мн. (7) 

(назва села на річці Пямц у Молдавському князівстві): 
мьї алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... понєжє 

блгопроизволи г(с)воми и сьтвори(х) вь задшїє сто- 
почившїимь родитєлємь моимь... и дадо(х) монастироу 
о(т) німца... дві селі на оусти німца на имА крьстїанєщи 
и тємєшєщи (Сучава, 1427 Ь/і?«А» 450); и єщє єсми потвер¬ 

дили монастирю ншєм(у) вьішєпи(с)нном(у) сєла монастирс- 
ка на имі тєлєбічинци на сєріти... и на оусти німца ти- 
мишєщи и крьстиєщи (Сучава, 1470 С//?«А» 522). 
ФОРМИ: наз. тимишєщи 3 (1446 Сові. II, 251; 1454 Сові. 

II, 516; 1470 ВІркА» 522); тємишєщи 2 (1435 або 1436 
Сові. І, 494; 1447 Сові. II, 288); тємєшєщи 1 (1427 ВІр«А% 
450); знах. тимишєщи (1458 БВ І, 20). 
ТЄМЄШОВЬ прикм. (1) (особова назва): Моилони с 

ку(р)мань шикомь уланомь без нашєи воли на (и)мА тє- 
мєшов'ь синь Євачь, добрій слуга мой тамі упаль (б. м. її.т 
1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. темєшовь (1484 ЯМ). 
Пор. *Т«МЄЦІТ>. 
ТЄМИРЬ ч. (3) (особова назва, тюрк, іешіг «залізо») Ти- 

мур: по тьіхь посланню по идикгиєву посольству вьішолі 
на мене аксакь тємирь жєлізнаА нога о(т) чорного піска 
(б. м. н., 1392—1393 РФБ 170); а о кнАзА єщє тимира и о 
братью єго мєньшую... дєлє такожь нєвєдаю (б. м. н., 
1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. тємирь (1392—1393 РФБ 170); род. одн. 

тємирм (1392—1393 РФБ 170); знах. одн. тимира (1484 
ЯМ). 
ТЄМИШЄЩИ див. ТЄМЄШЄЩИ2. 
*ТЄМИАНЬ ч. (5) (цсл. бимиянь, сен. ІЬішеап, 

іушїап, лат. Шушіапа, гр. щрСара) (пахуча смола) фі¬ 
міам: Сє же придаль юрьиї болковичь и своєю братьєю 

к цркви стму николі зємлю пашную... и клітку торго¬ 
вую што поїти ладану и тємьяну к цр(к)ви (б. м. н., бл. 
1350 Р 8); А коли имоут коупити татарскьіи товарі или 
заморскьіи оу Сочаві: или шолкоу... и тєбєнкьі, и теми Ані, 
или грєцкьі кфас а они аби платили от гривноу три гроши 
мито (Сучава, 1460 БВ II, 273). 
ФОРУМИ: род. одн. тємьяиу (бл. 1350 Р 8); знах. одн. 

тємиані, тємиан, тємїані, тємьмнь (1408 Соя*. II, 630; 
1434 Сові. II, 668; 1456 Сові. II, 788; 1460 БВ II, 273). 

♦ТЄМЇАНЬ див. *ТЄМИАНЬ. 
*ТЄМНИИ прикм. (1) Л к и А з ь тємнии див. 

КНАЗЬ 1. 
ФОРМИ: знах. мн. ч. тємнии (1352 Р 6). 
*ТЄМНИКЬ ч. (2) воєначальник десятитисячного за¬ 

гону, темник: И пак тотьі истиньї Сєди-.4хматови синове, 
што соут нинічє по божїи милості оу наших роуках, и ис 
дроугими темники и оуланьї, а ми имаємо их твердо и оста¬ 
точно держати (Сучава, 1462 В В II, 292). 
ФОРМИ: ор. мн. тємники (1462 Б В II, 292, 293). 
ТЄМЬ див. тамь. 
*ТЄМЬЯНЬ див. *ТЄМИАНЬ. 
*ТЄМЬАНЬ див. *ТЄМИАНЬ. 
*ТЕНЧИНТ> ч. (2) (назва міста у Польщі, пор. Т^сгуп): 

А рггі іЬіш Ьіїї я\уі(ІС2у : рап Зап кгако\уякі... рап АпсІгеі 
я Ткепсгіпа (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); и за тим єшчє 
до нас прислал пан нашь кроль єго милость свои посли... 
на имі пана Добка з Бьішова ... и пана Станислава с Тан- 
чина (Сучава, 1468 БВ II, 305). 
ФОРМИ: род. одн. Танчииа І (1468 БВ II, 305); ТЬеп- 

сгіпа 1 (1407 АрхЮЗР 8/Г 4). 
*ТЄНЬ займ. (8) (стч., стп. іеп) (вказівний) той, цей: 

пак ли бьі єго жь бі нє дай хо(т)л бьі коли о(т)стати тоні(і) 
исни кнА(з) корибу(т)... тогда ми со всимі поспольст- 
во(м) зємли єго хочєми єго о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39); 
а тоні (!) листь далі пані Баско (Львів. 1421 Р 92); а хто 
би хоте(л) игоумєноу пєрєсопницкомоу ларивоноу оу те(м) 
имє(н)и оу дА(д)ковичо(х) кривдоу вчинити... я по(д)ни- 
маюсА о(т) вси(х) кривді єго боронити (Луцьк, 1490 Пам.); 
а с тєго віра наша и віра нашєго сина Богдана воєводі 
(Гирлов, 1499 БВ II, 424). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. 1 тонь (1388 Р 39); род. одн. с. тєго 

(1499 БВ II, 424); дав. одн. ч. іеши (1465 ОЬ 176); знах. 
одн. ч. ! тонь 3 (1388 Р 38; 1393 Соя*. II, 607; 1421 Р 92); 
тінь 1 (1393 Соя*. II, 607); місц. одн. с. оу тє(м) (1490 
Пам.). 
Див. ще *ТАМТїТОТЬ, *ТОЗИ, ТОТЬ. 
ТЄОДОРЬ, ТЄОДОРЬ, ТЄОДОР ч. (7) (особова назва, 

цсл. Фєодорі, гр. 0єобо)ро£) Теодор: и дал вистиярник и 
пак Пітрашко... монастирю нашємоу от Бистрици, гді 
єст єгоумеи Тєодор, єдно село (б. м. н., 1470 Б В І, 153); 
Писал Тєодор дїяк оу Соучаві (Сучава, 1490 ВВ І, 421). 
ФОРМИ: наз. одн. Тєодорь, Тєодорь, Тєодор, Тєо(д)рь 

6 (1470 БВ І, 150, 153; 1490 БВ І. 421; Соя*. 5. 142); зам. 
ор. прід Тєодорь 1 (1470 БВ І, 150). 
Див. ще *ТАДЄРЬ, ТАДОРА, ТАДОРЬ*, ТОАДЄРОУ, 

ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, ФЄДОРЬ, 
ФЄОДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 
ТЄОКТИСТЬ, ТЄОКТИСТЬ ч. (20) (особова назва, гр. 

0еохті(7ТоЄ): А на то єст віра господства ми Стєфан (а) 
воєводи и віра нашєго митрополита кир Тєоктиста (Суча¬ 
ва, 1458 БВ II, 262); А на то єст велика марторїа сам гос- 
подство ми вишєписанньї мьї Стєфан воєвода... и наш ми¬ 
трополит кир Тєоктисть (Сучава, 1473 БВ І, 187). 
ФОРМИ: наз. одн. Тєоктисть, Тєоктисть (1470 БВ І, 

150. 155; 1473 БВ І, 186, 187); род. одн. Тєоктиста, тєо(к)- 
тиста (1458 БВ II, 262; 1459 БВ І, 32; 1460 БВ II, 270; 
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1462 ВБ І, 61, 62, 67; 1464 БїД«А» 517; 1467 ВБ І, 123; і 
1470 ВБ II, 310); ор. одн. Тєоктистомь, Тєоктистом, Тєок- 
їисто(мь) 6 (1467 ВБ І, 122; 1470 ВБ І, 147, 150, 152, 155; 
1473 ВБ І, 186); Тєоктьістомь 1 (1466 ВБ І, 105). 
Див. ще 'О'ЄОКТИСТ'Ь. 
*ТЄОКТЬЇСГЬ див. ТЄОКТИСГЬ. 
ТЄПЄР див. ТЕПЕРЬ. 
ТЕПЕРЕ див. ТЕПЕРЬ. 
*ТЕПЕРЕшНИй прикм. (2) сучасний, теперішній: 

Про то мьі Александрь... ведомо чьінимо тьімь тепереш- 
нимь, яко и на потом будучого веку людемь, до которихь 
ведомости тоть нашь листь прьідеть Ижь... нашимь Го 
роденскимь права и вольности... надаемь (Луцьк, 1389 
РЕЛ І, 26). 
ФОРМИ: род. одн. с. теперешнєго (1389 РЕЛ І, 27); 

дав. мн. теперешиимь (1389 РЕА 1, 26). 
ТЕПЕРЬ, ТЕПЕРЬ, ТЄПЄР, ТЕПЕРЕ присл. (39) 

(на цей час) тепер: Кгрунтовь оромьіхь и сеножатньїхь, 
которьш теперь мають и напотомь набудуть... заживати 
мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); ваши людїє... они сА 
утькмишЖ да платА(т) соу(д)цє(м) Т золо(т) про то(ж) 
азь єсЖ(м) кєзішь, за тоти лю(дТ), щобьі они заплатили 
соу(д)цє(м) они же не послали, а соу(д)ци оузіли тєпєрь 
мні Г золо(т) (Бирлад, 1434 Сові. II, 675); а тежь, если бу- 
деть здавна перевозь кь миту слушаль, нехай они и те¬ 
пер^) перевозь з митомь заведають по давному (Судомир, 
1488 РИБ 222—223); а пакь ми тое село ихь колижь воньї 
и теперь его держать при нихь тьімь способомь зостав- 
ляемь (Троки, 1498 ГВКОО); а кому будєть от(є)ц нашь 
або ми того имєнА зємли або люди дали до н{а>шєи воли, 
то и тєпєрь в нашои воли (Вільна, 1499 А8 І, 118). 

*тєплиця1 ж. (3) (назва річки у Львівській землі): 
тоти старци... визнали оуказали староую границю... о(т) 
оустьА теплиць грибови(ч) попєрє(к) ріки свічі... к пото- 
коу к лоужєшєві (Зудечів 1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. одн. теплиці (1413 Р 83); дав. одн. тепли- 

ци (1413 Р 83); ор. одн. теплицею (1413 Р 83). 
*ТЄПЛИЦЯ 9 ж. (1) (назва річки у Молдавському кня~- 

ьівстві): а хотарь имь иижни о(т) маришєвьци... отолА к 
тєплици туть могила а отолА к сєрєту (Роман, 1392 Со5^. 
І, 7). 
ФОРМИ: дав. одн. тєплици (1392 Со5^. І, 7). 
ТЕПТЮКОВИЧЬ див. ТАПТЮКОВИЧЬ. 
ТЄПЬЛО присл. (1) тепло: Такє(ж) тими часи г(с)дра 

нашого люди пришли с тоурє(ц)коє зємьли... и повєдили... 
што(ж)... по всимь городо(м)... кличу(т) и(ж)би добриє 
юнаки и люди веи коториє доужи на кони всєети... к какь 
тєпьло боудє(т) маю(т) на кони всісти и потАгнути (б. м. 
н., 1496 ПДВКА 61). 

*ТЄПАКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при томь оузда- 
ваньі бьіли боярє... пань ходько бнбєльскии... попь тє- 
пАкови(ч) яковь (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. тєпмкови(ч) (1378 Р 26). 
*ТЄРГОВСКИИ див. *ТОРГОВСКЬІИ і. 
ТЕРЕБЕНСКОЕ с. (2) (назва маєтку у Троцькому воє¬ 

водстві): Биль намь чоломь бояринь нашь Ивашко По- 
лозовичь и поведиль... штожь кнехиня (!) Семеновая Алек- 
саньдровича, кнегиня Маря Пинская, и сьінь ее... за его 
служьбу дали ему имен<ь)ице на имя Теребенское (Го- 
родно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: наз. одн. Теребенское (1497 РИБ 683); знах. 

одн. Теребенское (1497 РИБ 683). 
А Див. ще *ТЕРЕБЕНЬ. 

*ТЕРЕБЕНЬ ч. (2) (назва села у Троцькому воєводстві): 
а кь тому дали есмо ч(о)л(о)в(е)ка у Теребени жь, на 
имя Баламутова сьіна (Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: ор. одн. Те<ре)бенемь (1497 РИБ 684); місц. 

одн. у Теребени (1497 РИБ 683). 
Див. ще ТЕРЕБЕНСКОЕ. 
*ТЄРЄБНИ мн. (3) (назва річки у Молдавському кня- 

вівстві): тім{ь ми)... дали єсми ємоу оу нашєи зємли 
дві селі на тєрєбни(х) (Сучава, 1429 Сові. І, 258); тімь 
ми... дали єсми ємоу оу нашєи зємли дві селі, є дно на тє- 
рєбно(х)... дроугоє на оустїє сараті (Сучава, 1436 Сові. І, 
473). 
ФОРМИ: місц. на тєрєбии(х) 2 (1429 Сох*. І, 258; 1431 

Сові. І, 317); на тєрєбно(х) 1 (1436 Сові. І, 473). 
ТЄРЄБОВЄЛЬСКИИ прикм. (3) (яор. Теребовля у 

Подільській землі): а на то свідоци пань мартинь воєво¬ 

да... пань бьдань лАшковьскии соцкии тєрєбовєльскии 
луникь (Львів, 1386 Р 31); а мьі слюбуємь єму... заплати¬ 

ти... о(т) сєго велика дни за два роки яко били єсми посла¬ 
ли нашєго посла пана пєтра влодкови(ч) старосту тєрє- 
бовльско(г)... до алєксандра воєво(д) (б. м. н., 1411 Р 7/). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. тєрєбовєльскии (1386 Р 31); знах. 

одн. ч. тєрєбовльско(г) (1411 Р 77); місц. одн. ж. оу тєре- 
бовльскии (1393 Р 52). 

♦ТЄРЄБОВЛЬСКИИ див. ТЄРЄБОВЄЛЬСКИИ. 
ТЕРЕМЕНСКИЙ прикм. (4): у того гостинца кгрунть 

Теременский по левой руце, а по правой Поддубецький 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Теременский (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 

2); наз. одн. с. Теременское (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); род. 
одн, ж. Теременьское (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
Пор. *ТЕРЕМЬНОЕ. 
*ТЕРЕМЕНЬСКИИ див. ТЕРЕМЕНСКИЙ. 
*ТЕРЕМЬНОЕ с. (1) (назва села у Волинській землі) 

Теремне: Я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и 
даль село своє Рожисче святому Иоанну Богослову... 
к тому село нашое Теремьное подь Луцкомь (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2). 
ФОРМИ: знах. одн. Теремьное (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*ТЄРЄСОВЬСКИИ прикм. (1): Се азь пань радоуль 

вицашпань марамоурє(ш)ски(м) (1) и жоупань ба(н)ко... 
даємо відомо... ажє балица воєвода и драгь мєщєрь сьзи- 
дашє црковь... на зємли тєрєсов’скои (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. на тєрєсов'єкои (1404 ГМ). 
Пор. *ТЄРЄСЬ. 
*ТЄРЄСЬ ч. (2) (назва села у Закарпатській Русі) Те- 

ресва: Сє азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)скьі(м) 
(!)... даємо відомо... ажє балица воєвода и драгь мєщєрь... 
дадошє о(т) своєго оурика три села... єдно село тєрєсь а 
дроуго (І) кривчичь а трєтїє кроушєво (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: знах. одн. тєрєсь 1 (1404 ГМ)\ тарась 1 (1404 

ГМ). 
*ТЄРЄШЄВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тімь ми... дали єсми ємоу... село тєрєшєвци 
(Сучава, 1437 Сові. І, 541). 

"ФОРМИ: знах. тєрєшєвци (1437 Сові. 1, 541). 
ТЄРЄШКО ч. (1) (іособова назваг пор. Терентій): пєрвни 

поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... охрімь братьА 
его терєшко ондрюшко (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. тєрешко (1392 Р 47). 
*ТЄРЄШКОВИЧТї ч. (1) (особова назва): оузрівши єсмо 

знамєнитоую намь слоужбоу... пана Єрьша тєрєшковича 
и мьі... даємь и дали єсмо ємоу село дольгиє шии в лоуц- 
комь повіте (Луцьк, 1452 Р 160—161). 
ФОРМИ: род. одн. тєрєшковича (1452 Р 161). 
♦ТЄРЛЄЦКИИ прикм. (1): мьі влодиславь коро(л) пол- 

ски... знає(м)ь чини(м)... ажє... оставили єсмо попа 

м(ихаил)а... при церкви (І) свто(г) рожства бци... при 

всємь при т(ом што) прислоушало... церкви (!) свтому 

р(ожс)тву манастнрютєрлєц(кому) (Медика, 1415 Р 86—87). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. терлєц(кому) (1415 Р 87). 
Пор. *ТЄРЛО. 
*ТЄРЛО с. (1) (назва села у Галицькій землі) Терло: 

ми влодиславь коро(л) полски... знає(м)ь чини(м)...ажє 
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оставляєм ь; и оставили єсмо попа м(ихаил)а... при церк¬ 

ви Ш свто(г) цожства бци оу ділині оу тєолі ('Медика. 
1415 'Р 86—87). 
ФОРМИ: місц. одн. оу тєрлі (1415 Р 87). 
*ТЄРНАВА ж. (1) (назва річки у Перемишльській землі): 

А тєрнаву ріку имивши с убою стороною оли же до верха 
ріки тоі и полА всА што суть по ріці той (Бохур, 1377 
Р 24). 
ФОРМИ: знах. одн. тєрнаву (1377 Р 24). 
ТЄРНАВКА ж, (7) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь томоу монастирєви почєнши из долоу... 
<п)опєрєкь на трьнавкоу, та чєрє(с) трьнавк(оу) попе- 
рєкь на крьланьї (Сучава, 1429 Созі. І, 248); мьі стєфань 
воєвода... чини(м) знаменито... ожє... дали и потвердили 
єсми монастирю нашємоу о(т) німца... киприАнова паси- 
ка оу ботне(х)... и сь оусими полінами... колико соу(т) 
оу томь хотари... по(ч)ншє о(т) приходища моловатцу вода 
вишнивцу... на тєрнавкоу доколі поліна держи(т) и вода 
тєрнавка (Сучава, 1470 Б/Д«А» 522). 
ФОРМИ: наз. одн. тєрнавка (1470 БІД«А» 522); род. 

одн. трьнавкьі (1431 Сояґ. І, 311); знах. одн. трьнавкоу, 
трьнавк(оу) 4 (1429 Созі. І, 248; 1470 ВБ І, 148); тєрнав¬ 
коу 1 (1470 /)//?«А» 522). 

*ТЄРНАВСКИИ див. ТАРНОВЬСКИ. 
*ТЄРНОВСКЬІИ прикм. (1) О тер новска по¬ 

ліна (1) (назва поляни у Молдавському князівстві): 
а хотарьі тімь сєломь що соуть на бьїковци почєнши <от) 
вьрзарєва монастьірі... на тєрновскоу поліноу (Сучава, 
1420 Созі. І, 135). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. тєрновскоу (1420 Созі. 1, 135). 
*ТЄРПЄТИ див. ТЄРГГВТИ. 
*ТЄРПИЧОВО с. (1) (назва села у Віленському воєвод¬ 

стві): и пань ольбрьі(х)ть поведиль пєре(д) нами штожь 
отець нашь король... да(л) о(т)цоу его пну ма(р)тиноу 
сєльцо любєцькое на березини на (и)мя тє(р)пичовЬ (Віль¬ 
на, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. тє(р)пичово (1499 ВФ). 
*ТЄРПСЄЄВЬ ч. (1) (назва села у Київській землі): Село 

тє(р)псєєвь а в томь сєлє с отамоно(м) пАть слоу(г) (б. м. 
н., бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: наз. одн. тє(р)псєєвь (бл. 1471 ЛКЗ 90). 

ТЄРПТ> ч. {І) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь дмитриє- 
ви(ч)... тєрпь макса(к)... чинимьі знамєни(т)... в то врємА 
коли кнА(з) вєлєбньїи дмитрии... голдованиє... королеви 
польскому... слюби(л)... а мьі имєнємь и моча вши(х) зєм- 
лАнь его повєліниємь его ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 
1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. тєрпь (1388 Р 38). 
ТЄРГРЙТИ, ТЕ КРЕН, ТЕКРІЕТІ дієсл. недок. (8) 

I. (чого і без додатка) терпіти (що) (2): Іірзгі \уазга шііояі: 
ваті паз кагпііе, \У0Ііт оі угазгоіе тіїозіі іегріеіі (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); а онь длА тебе и нась 
штобьі промєжи нась бра(ц)ство повьгшалосА того длА 
много голодоу и томли тє(р)пєль (б. м. н., 1484 ЯМ). 

2. (кому) зносити, переносити, витерплювати (1): ино 
оужє не могоу имь болши терпіти (б. м. н., 1484—1486 
ГСПТЗ). 

3. (що, що кому і без додатка) розплачуватися (за що), 
спокутувати (що) (3): а )езШЬу 5\уєШ ргегесгопу]е, пешп- 
позі’іи іеііо розхуеісгіїі Ьу, сЬгезі^апіп шпи коіог^и... 
шеі іегреіі, пеШозІіте та]е1;’ ріаіііі (Луцьк, 1388 ІРБ 
107); а коли кого обвинА(т) оу нашєи зємли, того имаємь 
поставити ку праву... н що право изнаидєть, то нехай 
тєрпи(т) виновати (Серет, 1445 Созі. II, 729); што тьіи при- 
Атєли промєжи нами найдоуть, то намь терпіти на обі 
стороні (Вільна, 1482 АЗ І, 79); 
Ось містомь терпіти (2) див. МТіСТО Ч 
ФОРМИ: інф. терпіти 4 (1408 Созі. II, 633; 1434 Созі. 

II, 670; 1482 АЗ І, 79; 1484—1486 ГСПТЗ): іегреїі, іегріе- 

Ії 2 (1388 ІРЬ 107; 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139); перф. З 
ос. одн. ч. те(р)пель (1484 ЯМ): нак. сп. З ос. одн. нехай 
терпи(т) (1445 Созі. II, 729). 

*ТЄРХ1> ч. (17) (молд., мад. іегк) товар: а коли сА воро- 
тАть изь угорь, оть каждого тєрху, у молдавици, по два 
гроти, а у бани оть каждого тєрху по два гроти (Сучава, 
1408 Созі. II, 631); А коли имоут (сА) воротити, от каж¬ 
дого тєрха оу Тотроуши по в гроши (Сучава, 1460 В Б 
II, 274). 
ФОРМИ: род. одн. тєрху II (1408 Созі. II, 631; 1434 

Созі. II, 669; 1456 Созі. II, 789; 1460 ВБ II, 274); тєрха 5 
(1456 Созі. II, 789; 1460 В Б II, 274); ТАрху 1 (1435 Созі. 
II, 676). 

*ТЄСЛЯ ч. (3) тесля, тесляр: а то на каждую неділю, 
каждому теслі даваль по с’ми грои (!) широкихь (б. м. н., 
1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: дав. одн. теслі (1386—1418 Р 35); род. мн. 

тєсль (1386—1418 Р 35). 
*ТЄСНОВКА ж. (2) (назва села у Київській землі) Тес- 

нівка: а о(т) дороги(н)ки волокою к мокрицю... по тоу сто- 
ро(н)оу мокрица к тєсновцє а от тєсно(в)ки в роусАти(н)коу 
доловь (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. тєсно(в)ки (бл. 1458 Р 167); дав. одн. 

тєсновцє (бл. 1458 Р 167). 
ТЄСНЬ присл. (3) (у знач, прикм.) впритул (до чого): а 

тая зємлА пошла... о(т) кодє(н)скоє роудьі до гли(нно)го 
тєснь пАть о(т) пАтоу тєснь тєтєревь о(т) тетереви тєснь 
гоуива (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ТЄСОВО с. (1) (назва села у Волинській землі) Тесів: 

А пану олє(х)ну... досталосе бачаница а тесово (Львів, 
1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. тесово (1478 ЗРМ). 
ТЄСТЬ, ТЄСХЬ ч. (21) (батько жінки, дружини) тесть: 

Я Семень с колковь по повелінію господиня цтя (1) моего 
уписаль есми вь домь Пречистой Богоматери Печерскому 
монастироу родители наши (Київ, 1398 ДГПМ); ин(о мьі 
видівши его правоую и вірноую) слоужбоу до на(с)... 
и дали єсми ємоу оу нашєи зємли оу молдавстіи (!)... єдно 
село на имі гдє бьі(л) тесть его попь оана (Сучава, 1445 
Созі. II, 230); Тими разьі прьісьілаль и писаль к намь 
Штєфань воєвода ижь хочєть пословь своихь послати до 
брата и чстя (!) нашого (Вільна, 1498 ВБ II, 412); Што 
прьісьілаль єси кь намь своєго посла Богуша дьяка, 
напоминаючьі намь ижь и пєрєдь тьімь послаль єси сво- 
ихь пословь до нась повєдаючн намь вашу прьігодоу 
которая вамь стала се оть тьстя вашого (б. м. н., 1499 
ВБ II, 447). 
ФОРМИ: наз. одн. тесть, тесть (1445 Созі. 11, 231; 1493 

ПГВСА; 1494 ВБ II, 387; 1495 ПЛПС; 1496 ПДВКА 60; 
ПСВВ 192 зв.); род. одн. тста, тстя, тьстя, тьста 6 (1495 
ПЛПС; 1496 ПСВВ 192 зв.; ПЧФГ 35, 36; 1498 ВБ II, 
413; 1499 ВБ II, 447); тесті 2 (1460 ВБ І, 41; 1462 ВБ І, 66); 
1 чстя 1 (1498 ВБ II, 412); 1 цтя 1 (1398 ДГПМ)\ дав. одн. 
тьстю 3 (1495 ПЛПС): тє(с)теви 1 (1493 ПГСВА); ор. одн. 
(т)стємь (1495 ПЛПС). 
ТЄТЄРЄВЬ ч. (4) (назва річки у Київській землі) Тете¬ 

рів: а тая землА пошла харько(в)ская... о(т) кодє(н)скоє 
роудьі до гли(нно)го тєснь пАгьо(т) пАтоу тєснь тєтєревь 
о(т) тетереви (І) тєснь гоуива (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: наз. одн. тєтєревь (бл. 1458 Р 167); род. одн. 

1 тетереви (бл. 1458 Р 167); знах. одн. тєтєревь (бл. 1458 
Р 167). 

*ТЄТЄРЄВТ>КА див. ТЄТЄРОВКА. 
ТЄТЄРИНСКИЙ прикм. (2) (пор. Тетерин у Вітебській 

землі): Я Йван Тимофєєвич Куль, боАрин господарский 
Тєтєринский з жєною моєю... вьізнаваєм... штож взАли 
єсмо вь кнАзА В аси л А... тридцат коп грошей (Друцьк, 
1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Тєтєринский (1492 АЗ III, 23); 

ор. одн. ч. Тєтєрииским (1492 АЗ III, 23). 
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*ТЄТЄРНА ж. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): били дани тоти н цркви’ис попи... & црко(в) и(с) по- 
по(м) на тєтерною (!) (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: ор. одн. зам. місц. ка Тетеркою (1490 ОС 147). 
ТЄТЄРОВКА ж. (2) (назва села у Київській землі) Тете¬ 

рівське: В ТОМЬ СЄЛЄ В Те(те)рЄВЬЦЄ гоньї бобровьіє (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.— 92). 
ФОРМИ: наз. одн. Тєтеровка (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 

місц. одн. в Тє(те)рєвьцє (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ТЕТКА, ТЕТЬКА, ТЮТКА ж. (7) (сестра матері або 

батька) тітка: мьі Стєфан (воєвода)... знаменито чиним... 
ожє прїидє пр*Ьд нами... Марена, дочка Улина, и дала... 
тютци своєи Станьї... половина села от Спєрлєщи (Баків, 
1462 Вй І, 55); И потомь говорила намь дворенинь нашь 
Якубь Домотькановичь, што жь бьі тая Угриновьская ему 
тежь тетька бнла (Краків, 1489 РИБ 437); А потомь Со- 
п*Ьга рЬкь: еще надь то тетка моя, кнегини Федоровая, 
прислала тьіми часьі листь небощика... короля е. м. (б. 
м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. тетка, тетька 2 (1489 РИБ 437; 1498 

АЛМ 169); тютка 2 (1470 ВО І, 147; 1480 ВО І, 241); род. 
одн. тетьки (1489 РИБ 437); дав. одн. тютци і (1462 Ви 
І, 55); тєтцЬ 1 (1455 Соя*. І, 774). 

*ТЄТРАДЬ ж. (2) (цсл. тетрадь, гр. тєтра6ип>) зошит: 
то е(ст) личба до той книьі (І) ка(к) имаю(т) тєтра(д) бьіти о(т) 
початкоу азь до конца одна тєтра(д) по(д)лА єдно'Ь и тьі(ж) 
оди(н) лис(т) по(д)лА дроуго(г) азь до конца (Краків, 
1491 МВ). 
ФОРМИ: наз. одн. тетра(д) (1491 МВ)\ наз. мн. тєтра(д) 

(1491 МВ). 
*ТЄТРАЄУАНГЄЛЬЄ с. (2) (цсл. тєтроєваньгєлиє, гр. 

тєтраєйаууєАіог) (зведення текстів, приписуваних чо¬ 

тирьом євангелісткам) четвероевангеліе: азь рабь бжїи... 
имєнємь стєфань по прозвищоу винць коупи(х) сь тєтрає- 

у(г)ль за свол дшл (б. м. н., 1401 ЗКЄ); Іоань Александрь... 
откоуписьі тетроєугль що е бнль оу залоге (б. м. н., 1464— 
1496 СН.8.). 

ФОРМИ: знах. одн. тетраеу(г)ль, тетроєугль (1401 ЗКЄ; 
1464—1496 ОН. 3.). 

*ТЄТРОЄУГЛЬ див. *ТЄТРАЄУАНГЄЛЬЄ. 
ТЕТЬКА дие. ТЕТКА. 
*ТЄЧИ дієсл. недок. (2) (про ріки) текти, протікати: 

прото(ж) рєкьі текоу(т) меж'і имєньи а ка(ж)ньіи имееть 
свои бЬрє(г) (XV ст. ВС 10 зв.); пакь оу то(м) оучинили 

єсми вь за дшїє... родитєлєи наши(х) ... якода оутвьрди(м; 

и оукрЬгіи(м) ка(ш) стьіи монастьір (зіс.— Прим, вид.) 
о(т) немца и дали и приложили єсмьі... томоу(ж) .монасти- 
роу... болото криваА и озеро, на им'Ь по(д) доубровка... о(т) 
гдє ввіходить грьла из днистра и тєчє(т) долоу (Ясси, 
1500 Соя*. 5. 230). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. течє(т) (1500 Собі. 5. 230); З 

ос. мн. тєкоу(т) (XV ст. ВС 10 зв.). 
*ТЄШЧА див. ТЄЩА. 
ТЄЩА ж. (8) (мати жінки, дружини) теща: мьі стє- 

фа(н) воєво(да) ... знаменито чини(м)... ожє прїидоша 
прє(д) нами... моуша... тє(ш)ча пєтра оцєлєскоула сь своєю 
до(ч)кою... и свидчили... аже привилиа... на села пьі(н)- 
тєлєєщьш... изгинули (Баслуй, 1464 Оїр«А» 517); И Со- 
пЬга рекь: я ещо тогдьі и дочки вь нее не поняль, коли тоть 
листь взяла теща моя вь короля (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. теща, тє(ш)ча (1464 С/Д«А» 517; 

1496 ВМКФС; 1498 АЛМ 169); род. одн. тещи (XV ст. 
АрхЮЗР 8/\У, 29); дав. одн. тещи (1498 АЛМ 169); ор. 
одн. тєжчєю, тєшчєю (1470 Ви І, 152, 153). 
ТИ і див. ТЬЇ. 
Ти з займ. (1) (енклітична форма дав. одн. особового 

займенника у присвійному значенні) твій: нїскоє покло- 

нєнїє бїровоу о(т) братова, о(т) меншаго прїятєл'Ь г(с)ва 
ти шолтоуза хьрлЬ о(т) брьла(д) (Бирлад, 1434 Со5*. II, 
675). 
ТИ3 наст. (1) (вказівна) то: о закладє(х) ижє тиможєть 

в обороу старостиноу воо(т)гнать (XV ст. ВС 33 зв.). 
ТИБА ч. (1) (іособова назва, молд., мад. ТіЬог, лат. Ті- 

Ьегіиз): И також прїидоша наши слоуги Зьрнь и братіа 
его... и продали свою правоую отниноу и дедниноу, єдно 
село... гдє бил дєд ихь Тиба (Сучава, 1488 ВО І, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. Тиба (1488 ВР І, 355). 
ТИБЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): И оутокмивше и заплативше господство ми оусє сь 
готовими пин'Ьзми... и дали єсми той свАтой нашеи митро¬ 
полій оуси тоти села... на им'Ь Нєгоєщїи... и Тибєщїн 
(Сучава, 1488 Вй І, 356). 
ФОРМИ: наз. Тибєщїи (1488 ВО І, 356). 
*ТИБИНЬ прикм. (1): И також прїидоша прАд нами... 

наши слоуги Зьрнь и братіа его Тома и Іон... оуноукове 
Тибини... и продали... єдно село... гдє бил дєд ихь Тиба 
(Сучава, 1488 ВО І, 355). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Тибини (1488 ВО І, 355). 
Пор. ТИБА. 
ТИВАДОРЬ ч. (1) (особова назва, молд., цсл. 'б'еофорь, 

гр. бєофороб): мьі илїа воєвода... чинимь знаменито... оже 
то(г) (!) истинни слуга ка(ш) тивадорь служиль на(м) пра¬ 
вою и вЬрною службою (Васлуй, 1438 Соз^. II, 26). 
ФОРМИ: наз. одн. тивадорь (1438 Собі. II, 26). 
*тивєщи мн. (3) (назва села у Молдавському князівстві): 

а мьі ... єсмьі дали... половина село на им£ половина о(т) 
тивєщи на бєрх'Ьчи вишнЬА ча(ст) (Сучава, 1495 ВСІМ 
рі. II). 
ФОРМИ: род. тивєщи (1495 5С/М рі. II). 
ТИВУНЬ, ТИВОУН ч. (10) 1. (службова особа у Вели¬ 

кому князівстві Литовському, що брала участь в управлін¬ 
ні містом або територією, на якій діяло руське право) 
тіун, тивун (9): К тому и куницьі оть поповь по всемь 
городомь и погостомь... и своимь тьівуномь приказуемь 
судовь церковьньїхь не судити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3); КнАзємь нашьімь, паномь воеводамь и старостамь 
и намєстьникомь нашьімь и тивуномь и всимь заказьни- 
комь по нашому господарьству по великому кнАзьству 
литовьскомоу (Вільна, 1498 ВО II, 412); А кого коли они 
за себе людей прьізовуть и наново за собою посадять, иио 
нашьімь нам'Ьстникомь и тивуномь и иншьімь нашьімь 
урадникомь не надоб'Ь у тьіхь ихь людей вступать, судити, 
ни радити и никоторьіхь пошлинь намь на тьіхь людехь 
не брати (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 

2. (управитель маєтку єпископа) тіун (1): а на то послу- 

си влдка ларивунь ис кри(лошаньі) пєрємьішльскии и пе¬ 

чать его... влдчнь тивунь иванько губка (Перемишль, 
1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. тивуиь, тивоуи, тиву(н) (1359 Р 10; 

1366 Р 12; 1385 Р 28; 1467 АЗ І, 63; XV ст. СПС; бл. 1471 
ЛКЗ 93); дав. мн. тивуномь 2 (1498 ВО II, 412; 1500 АСД 
II, № 3); тьівуиомь 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

*ТИВОУНТ>ЩИНА ж. (1) (данина, яка стягувалася 
на користь тивуна) тивунщина: Игна(т) де(р)жить землю 
василє(в)щиноу а с тоє зємли даєть сорокь грошє(и)... а 
тивоуньщиньї вєдро мєдоу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. тивоуньщиньї (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ТИГАТИ див. ТАГАТИ. 
*ТИГИН,ВКАЧЬ див.*ТЄГЄН'ВКЄЧЬ. 
*ТИГИНА див. *ТЄГИНА. 
*ТИГОМИРОВТ> прикм. (2)<>ТИГ0МИР0В0 сє’ 

л и щ є (2) (назва селища у Молдавському князівстві): 
а хотарьі тьмь сєломь... оть поросьчєи на оустиє питоушка, 
на тигомирово селище (Сучава, 1420 Со5^. І, 135). 
ФОРМИ: род. одн. с. тигомирова (1420 Собі, і, 135); 

знах. одн. с. тигомирово (1420 Собі, і, 135). 
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ТИЖ див. ТЄЖЬ Ч 
ТИЖЬ див. ТЄЖЬЧ 
ТИЖЬ див, ТЄЖЬ 
*ТИ30АНЬ ч. (1 )(особова назва): мьі алєксандрь воєвода... 

чини(м) знаменито... ожє тоти истинни тизоанє, дочка ко- 
натасова о(т) німца ись своимь синомь лєоуринцє(м)... 
прода(л) єдноу боукатоу землю... монастирю нашємоу о(т) 
німца (Сучава, 1452 Созі. II, 409—410). 
ФОРМИ: наз. мн. тнзоанє (1452 Созі. II, 409). 
*ТИМИРЬдцв. ТЄМИРЬ. 
ТИМИШЄЩИ див. ТЄМЄШЄЩИ а. 
*ТИМОВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння у 

Київській землі): роуси(н) землю дє(р)жить Тимо(в)щиноу 
(б. м, н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. Тимо(в)щииоу (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
*ТИМОЛОВО с. (1) (назва городища у Подільській зем¬ 

лі): Мьі кнзь Семєнь Алєкса(н)дрови(ч)... О(з)наимоуємо... 
И(ж) мьі дєи змилова(в)ши сА Но(д) (!) слоугою... Єрє- 
миєю Ша(ш)ко(м)... И си(м) листо(м) моимь Надаю... Го¬ 
родище Тимоло(в) (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: знах. одн. Тимоло(в) (1459 Р 171). 
ТИМОТЄОВ прикм. (1) Л ли л Тимотеов див. 

Д*л. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Тимотеов (1490 ВП І, 420). 
Пор. ТИМОЄ-ЄИ. 
ТИМОФЄЄВИЧ ч. (1) (особова назва): Я Йван Тимофєє- 

вич Коуль... з жєною моєю... вьізнаваєм... штож взА- 
ли єсмо вь кнАзА В аси л А... тридцать коп грошей 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: наз. одн. Тимофєєвич (1492 АЗ ІП, 23). 
ТИМОФТЄОУ ч.$ невідм. (2) (особова назва, молд., цсл. 

Тимо^еи, гр. Тір.бО’єо?) Тимофій: И заплативши господ- 
ство ми оуси исполна, аз господство ми... благопроизво- 
лих... яко да утвердим... монастири от Тазлова... гдє ест 
игоумєн молєбник наш кир поп Тимофтєоу (Сучава, 1491 
ВИ І, 472—473). 
Див. ще ТИМОФТЇИ, ТИМО^ЄИ. 
ТИМОФіїИ ч. (І) (особова назва, цсл. Гимо^єи, гр. 

Тіро'Оєо?) Тимофій: а господство ми оу том благопроиз- 
волих... яко да оутврьдим и оукріпим нашь свАтни мона¬ 
стир от Великого Тазлова... и гдє ест игоумєн молєбник 
наш кир поп Тимофтїи (Сучава, 1491 ВР І, 452). 
ФОРМИ: наз. одн. Тимофтїи (1491 ВИ І, 452). 
Див. ще ТИМОФТЄОУ, ТИМО^ЄИ. 
*ТИМОХЬ ч. (1) (особова назва, пор. Тимо^єи): ми ве- 

лики князь Швидрикгяль... чинимь знаменито... ижь 
видівь и знаменавь слоужбоу, намь вірную... пана Бо- 
гуша Оверкича Тимоха... которого намь справи и родь 
зашши дому его вірний нашь князь Сендюшко оповідаль... 
оного прьіймуемо (Луцьк, 1438 Р 140), 
ФОРМИ: род. одн. Тимоха (1438 Р 140). 
Див. ще *ТИМОШКО, ТИМОШЬ. 
*ТИМОШКО ч. (1) (особова назва, пор. Тимо^еи): а тии 

люди о(т)чичи мои на имА микоула... ганю(к) тимо(ш)ко 
из брато(м)... мають ему потому служити ка(к) єсть в той 
зємли обичаи (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. тимо(ш)ко (1490 Пам.). 
Див. ще *ТИМОХТ>, ТИМОШЬ. 
ТИМОШЬ ч. (1) (особова назва, пор. Тимо^єи): Тимошь 

дє(р)жить землю Саладмрє(в) а с тоє зємли дани дае(т) 
копоу грошє(и) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Тимошь (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
Див. ще *ТИМОХЬ, *ТИМОШКО. 

„ ТИМО-в'ЄИ ч. (1) (особова назва, цсл. Тимо^еи, гр. Тір,6- 
Фєо5) Тимофій: како да ест нашеи свАтіи монастири от 
Тазловє... и гдє ест молєбник наш кир попа Тимо-е-єи, 
и сь вьсєм доходом (Сучава, 1491 ВИ І, 463—464). 
ФОРМИ: наз. одн. Тимо-е-єи (1491 ВИ І, 464). 
Див. ще ТИМОФТЄОУ, ТИМОФТЇИ. 

*ТИМПЬШОРЬ ч. (1) (особова назва): Тємь ми... дали 
и потвердили єсми емоу... села... на имі Зімєщїи..., що 
он коупил от Тимпьшора н Сакьлишєшїи (Сучава, 1462 
ВИ Г, 63). 
ФОРМИ: род. одн. Тимпьшора (1462 ВР І, 63). 
ТИМЬ див. Т'ВМЬ. 
*ТИНТЮЛЬ ч. (3) (особова назва): Ино ми видівшє ме¬ 

жи ними доброю волю... а ми такождєрє и от нас есми им 
дали... Игнатоу и братоу его Іон Тинтюлоу той прАдрєчє- 
нои половина сєлищи (Сучава, 1483 ВИ І, 275). 
ФОРМИ: дав. одн. Тинтюлоу 2 (1483 ВИ І, 275); І Тип- 

тилоу 1 (1483 ВИ І, 274). 
ТИНЬ ч. (1) (особова назва): А при томь били добриє- 

люди: пань Взячь... пань Тинь Горчица (Володимир, 
1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628). 
ФОРМИ: наз. одн. Тинь (1471 АрхЮЗР 8/Ш, 628). 
1 ТИПТИЛОУ див. *ТИНТЮЛЬ. 
*ТУЇШднв. *ТРЬГЬ2. 
*ТИСА ж. (2) (назва річки у Закарпатській Русі) Тиса: 

єдно село тересь... и млинь що є(ст) на зємли дльгополско» 
на сопоунки гдє падаєть сьпьнца оу тисоу да слоужє(т) 

манастироу стго архаггла михаила (Сігет 1404 ГМ). 
ФОРМИ: знах. одн. тисоу (1404 ГМ)- 
ТИСАВЬІЙ прикм. (1) (стч. їізауу, стп. сіза^у) (про 

масть коня — подібний до кори сосни, кедра) коричнево- 
сіруватий, діал. тисавий: Отписую Пречистой до Печер- 
ского монастьіра панцир... А королеви два кони черньш 
а ти(савьш) (б. м. н. XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 29). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ти(савьій) (XV ст. АрхЮЗР 8/IV. 

29). 
ТИСЕЧА див. ТЬІСАЧА. 
*ТИСЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів^ 

стві): тімжє мьі... дали єсми емоу... села на коврьлоую... 
и селище пєтрилово и тисєщи (Сучава, 1448 Созі. її, 355). 
ФОРМИ: знах. тисєщи (1448 Созі. II, 355). 
*ТИСМАНЧАНЬІ мн. (2) (назва села у Галицькій зем¬ 

лі) Тисьменичани: А па(н) птрь влодковичь... староста га- 

лицкии свідчю... ажє миха(л) грабовєцкии а па(н) птрашь 
пиликовичь просили кролм о границю промєжи грабовцА 
а тисмАнча(н)ь (Галич, 1404 Р 67—68). 
ФОРМИ: род. тисм/знча(н)ь (1404 Р 68); знах. тисма»- 

чаии (1404 Р 68). 
*ТИСВЧА див. ТЬІСАЧА. 
ТИСЯЧА див. ТЬІСАЧА. 
ТИСАЧ див. ТЬІСАЧЬ. 
ТИСАЧА див. ТЬІСАЧА. 

*ТИСАЧИИ числ. (1) тисячний: подь літомь бжья на- 
рожінья тисАчєго триисоть шистьцАтого шєстого коупиль 
пань пєтрь радціовьскии дідицтво пнєкольть (Перемишль, 
1366 Р 12). 
ФОРМИ: род. одн. с. тислчєго (1366 Р 12). 
Див. ще *ТЬІСЯЧНЬІИ. 
ІТИСАЧО див. ТЬІСАЧЬ. 
ТИСАЧЬ див. ТЬІСАЧЬ. 
ТИСАЧА див. ТЬІСАЧА. 
ТИСАЩА див. ТЬІСАЧА. 
*ТИТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавській землі): 

А хотарь томоу сєлоу от Фєерещем... оу хотарь Титєіци- 
лорь (Сучава, 1487 ВИ І, 291—292). 
ФОРМИ: род. молд. Титєщилорь (1487 ВР І, 292). 
ТИТИАНА ж. (2) (особова назва, цсл. Татїана, гр. 

Татіаут)) Тетяна: И оуставшє наши слоуги Йван и братїа 
его... и заплатили оусє исполна тоти... пинізи... оу роуки 
Мьрини и Титиани (Сучава, 1487 ВР І, 291). 
ФОРМИ: наз. одн. Титиана (1487 ВР І, 291); дав. одн. 

Титиани (1487 ВР І, 291). 
Див. іце ТАТА НА. 
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*ТИТУЛТ> ч. (1) (стп. іуіиї, лат. Шиїиз) (почесне зван¬ 
ня) титул: и вол но ему вь зд'Ьшнемь паньствЬ нашомь жону 
пояти и титулу вшелякого и волности шляхецко'Ь... зажи¬ 
вати (Луцьк, 1438 Р 141). 
ФОРМИ: род. одн. титулу (1438 Р 141). 

ТИХНО, ТИХТ>НО ч. (2) (особова назва, пор. Тихон): 
а сє бортници... юрко мошничь тихно вєликопольскии 
(Львів, 1370 Р 18); а прьі томь бьіли и того добре св'Ьдомьі 
люди добрьіє: княз Йван Василєвич Курцєвич, а пань 
Тихьно Кисєл (Володимир, 1475 А8 І, 72). 
ФОРМИ: наз. одн. тихно, Тихьно (1370 Р 18; 1475 АЗ 

І, 72). 
Див. ще ТИША, ТИШКО. 
ТИХО присл. (1) тихо, мирно: а и с тьі(х) ко(р)чомь 

на годь идєть с ни(х) по копє грошє(и) платоу а мьіта со 
осмь ко(п) грошє(и) при(и)дєть коли тихо (б. м. н., 6л. 
1471 ЛКЗ 92). 

ТИХОВЩИНА ж. (1) (назва землеволодіння у В і ленське* 
му воєводстві)-. Я Василєи Волчкович из братомь своим 
Лвомь вьізнаваєм... штож... продали єсмо... кн(А)зю 
Костєнтину... землю пустовьскую обарицкую котороеж 
зємли нам перед тьім три службьі били на имА: Корєнєв- 
щина, а Тиховщина, а Пєрхоуровщина (Ставків, 1491 
АЗ І, 97). 
ФОРМИ: наз. одн. Тиховщина (1491 АЗ І, 97). 
*ТИХОВЬ ч. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

Того ради мьі видЬвіиє их доброую волю... а мьі такождє- 
ре єсми дали и потврьдили... паноу Мо\ш ггоу дворникоу... 
селище на имА Попринканьїи, що соут... оу Тихова (Ясси, 
1476 ВИ І, 208—209). 
ФОРМИ: род. одн. Тихова (1476 ВИ І, 208, 209). 

ТИХОН, ТЬІХОНЬ ч. (4) (особова назва, цел. Тихонь, 
гр. Тихйп?) Тихон: за повелиниемь великого князя Свьід- 
рьігайла... мьі дворане господарскіе: Тьіхонь Слупьїця, 
Василій Омелковичь... бьільїсмо у земяньїна повету Брас- 
лавского, пана Карпа Ивановича Мьїкульїнского (Ново¬ 
селиця, 1430 ГВКЛ 7); а пи(с)на вь кїєв'Ь... на памА(т) 

сщєнном(ч)нка тихона (Київ, 1446 Р 155); А при том бьіль 
вл(а)дьіка луцкий Ярофьй архимандрит житичинский 
Тихон (Ровно, 1483 АЗ І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. Тихон 1 (1483 АЗ І, 82); Тихонь 1 

(1430 ГВКЛ 7); род. одн. тихона 1 (1446 Р 155); Тихона 
1 (1430 ГВКЛ 7), 
ТИХОУЛ ч. (3) (особова назва, молд., пор. Тихонь): 

И оуставшє слоуга наш Тихоул Оань та заплатил исполна 
тоти вьші(є)писаннїи пин'Ьзи... Пьтроу Глод'Ьноулоу (Су- 
чава, 1484 ВИ І, 276—277). 
ФОРМИ: наз. одн. Тихоул (1484 ВИ І, 276); дав. одн. 

Тихоулоу (1484 ВИ І, 276, 277). 
ТИХТ>НО див. ТИХНО. 

ТИША ч. (1) (особова назва, пор. Тихонь): А с нами в тот 
чась били пань Олехно Скорута... а Тиша Бьїковскій 
(Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
ФОРМИ: наз. одн. Тиша (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158). 
Див. ще ТИХНО, ТИШКО. 
ТИШКО, ТЬІШКО ч. (11) (особова назва, пор. Тихонь): 

Се зд'Ься просиль у нась дворянинь иашь Тишко Ходке- 
вичь землиць пустньїхь у Каменецкои волости (Краків, 
1454 АЛМ 12); А при том били: пак Богдан Сєнкович 
Гостскии... пан Тишко Онанєвич (Луцьк, 1487 АЗ І, 85— 
86); а огохугЬ того казарина дєржа(л) братаничь єго тишко 
(Вільна, 1499 ГОКІР)- 
ФОРМИ: наз. одн. Тншко, тишко 5 (1454 АЛМ 12; 1466 

А5 І, 62; 1487 АЗ І, 86; 1499 ГОКІР); Тишко 1 (1465 
АкВАК ПІ, 4); род. одн. Тишка, Тишька (1466 АЗ І, 63; 
1487 РИБ 434; 1499 ГОКІР); дав. одн. Тишьку (1487 РИБ 
434). 
Див. ще ТИХНО, ТИША. 

тишковичи мн. (3) (назва села у Волинській землі) 

Тишковичі: Мьі великий кнзь швитрикга(л) олькгирдо- 
вичь чинимь знаменито... оузр'Ьвшї єсмо знамєнитоую намь 
слоужбоу... пана митка... дали єсмо ємоу село липоую... а 
тишковичи (Луцьк, 1451 Р 158—159); а кнАзю Михайлоу 
Сонкгоушковичоу досталос: Хвалимичи, Тишковичи (Хва- 
лимичі, 1475 АЗ III, 14). 
ФОРМИ: наз. Тишковичи (1475 А5 III, 14); знах. Ти(ш)- 

ковичи, тишковичи (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; 1451 Р 
159). 

*тишковт> прикм. (1): Биль намь чоломь... князь 
Олехно Василевичь Глазьіна и просиль вь нась... села на 
имя Давидкова Сковороди на... и брата его Митька а Тиш- 
кова Поповича (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Тишкова (1499 РИБ 776). 
Пор. ТИШКО. 
*ТИШТ>КО див. ТИШКО. 
*ТИЩИНСКИИ прикм. (1): Гринь дє(р)жить землю 

Тшци(н)скоую (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Тищи(н)скоую (бл. 1471 ЛКЗ 

93). 
•ТІЇ.0 див. тало. 
! ТЛЄСТОГО (ТЛУСТОГО) див. *ТЛЬСТЬІИ. 
*ТЛТ>В€ЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): А пак хотарь Тльвєщ(є)м от крьници Оничаном 
(от) гдє бьіл Он(ика), що соут пониже Илїєшєвци (Гир- 
лов, 1499 ВИ II, 155). 
ФОРМИ: дав. Тльвєщ(е)м (1499 ВП II, 155). 
*ТЛТ>СТЬІИ прикм. (1) товстий: (а) хотарь томоу селу 

почєнши о(т) могили... долу до тлєстого (!) дуба (Сучава, 
1424 Сові. І, 162). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ! тлєстого (1424 Сові. І, 162). 
ТО1 спол. (40) 1. (зв'язує сурядні речення, приєднує 

прості речення з загальним наслідковим значенням) то 
(12): Ми... кнА(з) олєксаньдро корьАтовичь... чинимь 
св^дочно... што жь бьіль брать нашь... при даль млинь 

кь цркви кь матц'Ь бьи оу смотричи то и мьі... потвєржива- 
ємь того своимь листомь (Смотрич, 1375 Р 20); а што межи 
твоє'Ь зємл'Ь суть кнА(ж)ниА волости давали виходь б'Ьлои 
орд'Ь то намь наше дайте (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 
а што Блаженицкии пропаши и сеножати, то есми казал 
Блаженичаномь робити (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/ IV, 119). 

2. (зв'язує підрядні речення — в умовних і часових склад¬ 
нопідрядних реченнях з підрядними у препозиції) то (28): 
Тег іезШЬу коіогу]... Ьуі па|с1еп зисГі $туо]ети и ^іпе 
репегпо] аЬо упзго] коіого], коіога)а гсіашіа иіогопа, 
іо таіеі’ гарІаШі (Луцьк, 1388 ХРА 105); пак ли би кто 
нагабаль тучєнАка оу той дЬдинин'Ь оу еєрньку или кро(л) 
геподарь то пани марєгор'Ьта росоваА имаєть заступити 
оправи(т) подлугь зємєско(г) права (Галич, 1418 Р 89); 
а коли бнхомь противь тому молви(л) то бнхомь моль- 
вили противь нашєи чти (Сучава, 1433—1443 АРМ); а хто 
бьі хогЬль земьли нашой утискь учинити, то имаем посполь 
боронити (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); хтобьі хотель 
той дель порушити, то на том господару королю сто копь 
(Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); а хто бортноє дрєво 
зроубить бє(з) пчо(л) то по(л) гривни заплатіть (XV ст. 
ВС 37—37 зв.); а коли би обадва змерли а не зостанеться 
ни по одкомь сьїковь и щадковь музекого (и женского) 
полу (!) то тое село Осекрово на нась прийти будеть (Тро¬ 
хи, 1498 ГВКОО). 
ТО 2 наст. (184) 1. (видільна) то, це (146): явно повЬ- 

дают... колиж то пришєдши прєд наше обличє слуга нашь 
в'Ьрнии ходко бибєлекии и оуказал єсть кнАзА Львовьі 
листи (Су до мир, 1361 А07, 6); мьі єсмо вислали нашєго 
оурАдника па(н) лєнка старостоу зоудєчєвско(г) на тоу 
то границю (Зудечів, 1413 Р 83); Такіо пат іпкіпо реге- 
тігуіа іа і ^азгаЬ тіїозі 2а1о\¥а1і, зуіу Ьу іезіе пат Іот 
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пе сгупііі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); коу 
вічнои памАти той то річи (Львів, 1436 Созі. II, 706); 
Колико то гробовь а аси тьш жили на сємь світі а пошли 

вси кь боу (Київ, 1446 Р 154); А єстли бн господарю кроль 
єго милость... иньї день... положила томоу то соимови, 
тогдьі єго милость имаєть господар А Стєфана воєводоу 
своими посльї... обислати (під Хотином, 1467 БО II, 297); 

а оць по смрти тьімь то дітємь и то (і) жєнє боуді(т) лї 
єє вол А можєть изоставить (XV ст. ВС 40 зв.); и мьі о то(м) 
сами очивисто опьітьівали намістника воло(ди)мирьского 
пана василья хрі(б)товича какоє то єсть село (Вільна, 
1499 ГОКІР). 

2. (вказівна) то (14): купи лі» пань вАтславь о у віки оу 
василА... то жь ту имєновани (Львів, 1370 Р 18); а межи 
тими городьі и межи нашєю землею рускою то границі 
будуть вічньїи (Ланчиця, 1433 Р 125); то тїє лю(дї) що ко¬ 
ли соу(т) оу ти(х) сєло(х) щоби иміли о(т) на(с) слобо- 
зію(!) о(т) оуси(х) наши(х) даани и робо(т) (Сучава, 1456 
ГПХМ)\ то жєбьі то имАло изроушано бьіти (б. м. н., 1475 
А5 І, 71); 

(у сполуч. а то) (24) див. А 
! ТО3 (ТА) (1): а хотарь... є(ст)... на сто(л)пь... а о(т) 

толі попрАкь чєрє(с) полА та чєрє(с) великою долиноу 
та ділом!» на вєликоую могилоу... то (!) о(т) вьішнни край 
хотарА (Сучава, 1446 ПГСПМР). 
Див. ТА К 
ТОАДЄРОВ прикм. (3): ТАм ми... дали и потвердили єс* 

ми им села на имі: Обрьшїа... гдє ест дом Тоадєров... и 
Ив'ьнєщїи (Сучава, 1483 БО І, 272); Ино мн видівшє их 
доброи воли... а мьі також... єсми дали... слоузі нашємоу 
Ивоулоу... и сєстрнчичю Тоадєровоу Драготь село... Тьвє- 
щїи (Сучша,1493 БИ II, 19). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Тоадеров (1483 БО І, 272); дав. 

оди. ч, Тоадєровоу (1493 БО II. 18. 19). 
Пор. ТОАДЄРОУ, ТОАДЄРТ». 
ТОАДЄРОУ ч., невідм. (3) {особова назва, цсл. 'в-еодорь, 

гр. ©єббсароЄ) Теодор: И оуставшє слоуга каш Тоадєроу 

Рох(атоу и заплатил тоти вьішєписаннїи рк) злат оу роу- 
ки Оани Коухнє (б. м. н., 1482 БО І, 265); єдна част от то¬ 
го села да ест Мариць, дочки Симиноу, оуноуки Тоадєроу 
Ньнєскаулоу (Васлуй, 1495 БО II, 53). 
Див. ще * ТАДЄРТ», ТАДОРА, ТАДОРТ»1, ТЄОДОРЬ, 

ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, ФЄДОРЬ, 
ФЄОДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 
ТОАДЄРТ», ТОАДЄРЬ, ТОАДЄР ч. (226) {особова наз¬ 

ва, цсл. 'О'єодорь, гр. ©єобсороЄ) Теодор: мьі алєксандрь 
воєвода... чини(м) знаменито... ожє... пань тоадєрь питикь 
слоужить намь правою и вірною слоужбою (Сучава, 1414 

441); А на то єсть... віра... наших боярь: в. п. 
Доумьі... в. п. Тоадєра (Ясси, 1500 БО II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. тоадєрь, тоадєрь, тоадєр, тоадє(р) 

75 (1414 Ш/М» 441; 1445 Созі. II, 230; 1456 ЗСФ; 1469 
ВО 1, 138; 1479 БО І, 223; 1484 БО І, 277; 1488 БО І, 318; 
1490 БО І, 385; 1495 БО II, 248; 1500 РА 261 і т. ін.); 
вам. ор. сь Тоадєр, Тоадєрь 3 (1488 БО І, 317, 325; 1489 
ВО І, 376); род. одн. Тоадєра, тоадєра, тоадє(р) 88 (1441 
БВАс 38; 1446 Созі. II, 241; 1452 Сові. II, 422; 1460 Созі. 
3. 41; 1468 БО II, 305; 1488 БО І, 347; 1490 БО І, 397; 
!493 БО II, 18; 1497 БО II, ПО; 1500 БО II, 173 і т. ін.); 

! Тооадєра 1 (1459 БО І, 28); дав. одн. тоадєроу, Тоадєру 
57 (!445 Созі. II, 231; 1469 БО І, 138; 1479 БО І, 224; 1482 
ВО І, 266; 1483 БО І, 272; 1488 БО II, 247; 1489 БО І, 
377; 1490 БО І, 387; 1495 Созі. 3. 194; 1497 БО II, 96 і т. 
ін.); Тоадєрю 1 (1483 БО І, 272); ор. одн. Тоадєром (1495 
ВО II, 89). 
Див. ще *ТАД€Р1>, ТАДОРА, ТАДОРТ»1, ТЄОДОРТ», 

ТОАДЄРОУ, ТОДЄРТ», ТОДОРТ», *ТОУДОРТ>, ФЄДОРТ», 
ФЄОДОРТ», ФТЄОДОРОУ. 

*ТОБОЛЬ ч. (3) (стч. іоЬоІа, стп. ІоЬоІа) торбина, сум¬ 
ка: Иди(к) жалова(л) колїспа(л) на (до)розє прїшо(д) ^а(л)- 
ко и оузАль ємоу мє(ч) и тобольї а оу тоболє(х) три ско(т)- 
ца гро(ш)и (XV ст. БС 26 зв.). 
ФОРМИ: знах. мн. тобольї (XV ст. БС 26 зв.); місц. мн. 

оу тоболє(х) (XV ст. БС 26 зв.). 
ТОБУЧЬ, ТЬБОУЧ ч. (5) (особова назва): мьі алєксандрь 

воєвода... ис нашими зємлАньї... на имА пань жюржь 
староста... пань тобучь... слюбили єсмн... владиславови, 
королеви польскому (Львів, 1407 Созі. II, 628—629); мн 
стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м).,.ожє тоти истнн- 
ньіи слоуга на(ш) михоу(л) пожар... и бра(т) его митоутє- 

лоу(л) ... сновє тьбоуча... жаловали єсмн и(х) особною иа- 
шєю мл(с)тїю дали потврьдили єсми и(м)... села (Сучава, 
1491 Созі. О. 36—37). 
ФОРМИ: наз. одн. тобучь 1 (1407 Созі. II, 629); Тьбоуч 

1 (1472 ВО І, 169); род. одн. тобоуча 1 (1415 Созі. І, 122); 
табоуча 1 (1414 ОіР«А» 441); тьбоуча 1 (1491 Созі. О. 37). 

*ТОВАРЬ див. ТОВАРЬ. 
*ТОВАРЬІШЬ ч. (2) 1. (співучасник, спільник) товариш 

(1): продали єсмо мито володими(р)скоє... Єсю а товарн- 
шоу єго Аврамоу (Петрків, 1489 АМВ). 

2. (рівний за соціальним становищем) товариш (і): 
Биль намь чоломь... намєстьникь Лучина Городка, князь 
Олехно Василевичь Глазнна и просиль вь нась... села, 
на имя Давьідкова Сковородина и братаничовь его... на 
селиїдохь и брата его Митька а Тишкова... и ихь товарьі- 
шовь _(Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: дав. одн. товарншоу (1489 АМ&)\ род. мн. 

товарьішовь (1499 РИБ 776). 
ТОВАРЬ ч. (62) 1. (предмет купівлі-продажу) товар, 

крам (48): а у чєрновци, возьі не стрАсти, але купець 
дасть свою віру, ажє не имаєть заповіданий товарь на 
свои возь, куници, сєрєбро, воскь (Сучава, 1408 Созі. II, 
632); Здє нам жалоуєт слоуга наш Михалко, ажє есте єго 

промьітнли без виноу, та єстє ємоу оузАли Д злат(и) оугрь- 

скїи. Того ради молимо вас... вєрнитє тоти Д злат(и), 
понєжє соут наши пннізи н тот товарь бил наш (Сучава, 
1480—1484 ВО II, 369—370); А промьітн поведають, да¬ 
ли великому князю пАтдесАт копь и три копи товаромь 
(б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 80). 

2. (великий рогатий скот) худоба (2): Да ест 
тота бранищі монастироу от Поутнои, ловити собі 
рибоу и пасти свои товар (Сучава, 1490 БО І, 420—421). 

3. майно (8): мн стєфань воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє... дали єсмн вьсєосщєнномоу (!) митрополитоу кирь 
калистоу романскомоу єдного татарина на имі пашка... 
и сь єго чєлідми и сь єго товаромь и сь вьсімь єго това¬ 
ромь, що колї имаєть (Роман, 1445 Созі. II, 236); И щоби 
сі єстє не сварили за моєю имєнїю, докоул мє (!) имєтє 
сльїшати ажє єсмь жив; але прАчтє и милоуитє кони и ко¬ 
били и овци и свини и оусє товар коулко єст (Торговище, 
1481 БО II, 358); 
О живив товарь (2) див. ЖИВТ»; м е р т в н и 

(товарь) (2) див. *М€РТВЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. товарь (1480—1484 БО II, 370); род. 

одн. товара !0 (1448 Созі. II, 741; 1449 Созі. II, 743; 1452 
Сох*. II, 759; 1455 Созі. II, 771; 1456 Созі. II, 788; 1458 
Созі. II, 262; 1460 БО II, 273; 1463 БО II, 295; 1471 БО І, 
159); товароу 2 (1437 Оір № 8; 1466 БО І, 96); зам. знах. 
за товара 2 (1435 Созі. II, 676); знах. одн. товарь, товарь, 
товар, това(р) 32 (1408 Созі. II, 630; 1434 Созі. II, 669; 
І437 Созі. II, 709; 1448 ДГПР; І453 Созі. II, 472; 1456 
Созі. II, 790; 1460 БО II, 273; 1481 БО II, 358; 1484 БО II, 
370; 1490 БО І, 421 і т. ін.); ! варь 1 (1460 ВО II, 273); 
ор. одн. товаромь, товаром, товаро(м) (1437 ОІР № 8; 
Созі. II 709; 1445 Созі. II, 236; 1447 Созі. II, 732; 1453 
Созі. II, 461; 1463 БО II, 295; 1475 БО II, 329; 1497—1498 
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АЛРГ 80); род. мн. товарь (1466 ВО І, 96); місц. мн. о 
І таварех (XV ст. СЯ 9 зв.). 
ТОВДИКИНОВИЧ ч. (1) (особова назва): а при том би¬ 

ли панове ... пан Тишко... а Мишко Товдикинович (Бе¬ 
рестя, 1466 А8 І, 62—63). 
ФОРМИ: наз. одн. Товдикинович (1466 А 5 І, 63). 
ТОГДА див. ТОГДИ. 
ТОГДЄ див. ТОГДИ. 
ТОНОІЕ див. ТОГДИ. 
ТОГДИ, ТОГДЬІ, ТОГД'Й, ТОГЬДЬІ, ТОГДЇИ, ТОГДА, 

ТОГДЄ, ТОНОІЕ присл, (307) 1. тоді (75): тогдьі мьі, ись 
нашею вірною радою дали єсмо и потвердили есмо, єго 
правого всєго имєнїа (Судомир, 1361 А 07, 6); а даль имь 
всімь трємь то срібро посполною рукою ТОГДЬІ они при- 
шєдши вшитци и своимь плємєнємь оуздали пану вАтславу 
со всіми обьіздьі того дворища (Львів, 1370 Р 18); Терег 
рак регетігуіе іо ітіеїо Ьуіу: ІоЬсЗуЬу рго \у$і 1у]е пакіабу 
павху’]е 2ет1і а іе52С2е ЬусЬто і опуск Оаппікоиг игусіаіі, 
52(о пат сіаіі зіа (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 
Казимироу брату оть му(р)тазьі поклонь ректи бьі то бьі- 
ло свєдомо штожь вьі наст, брата своєго здоровьА отьвє- 
дьіваєтє оть лєтошнєго и до сєго часоу стрета послали бьіли 
есте, ино тогдьі мьі опочинь они пришли оть своихь нє- 
приАтєлє(и) (б. м. н., 1484 ЯМ); И ми тогдьі, по твоихь 
річахь сь нимь мирь взяли и крєсть цєловали и записи 
доконьчальньш написаль (Вільна, 1498 ВО II, 410); 
фра(н)цикь прода(л) юрьєви дєди(ч)ство за сто гривень 
а юрє(и) заплатиль ємоу тогди соро(к) гривень (XV ст. 
ВС 2! зв.); Мьі тогди Стєфан воєвода... и сь оусєга нашєю 
моцю... боудоум (!) єхати на тоурєцкого чьсарі (Гирлов, 
1499 ВО II, 423). 

2. (співвідносне слово до сполучників а ж є, к а к ь, 
коли — у постпозиції) тоді (227): ажє пондуть таровє(!) 
на лАхьі тогда руси нєволА поити ис татарьі (б. м. н., 
1352 Р 6); коли сА вороти(м) сложи(в) той слю(б) тогда 
хочємь кголдова(т) королє(в) (Молодечно, 1388 Р 43); 
коли той лихии бєкбула(т) побігль тогда вси люди всА 
рать на бігь повєрнулисА (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 
а коли бихомь хотіли любо сами взАти в нєго то селище... 
тогдьі нмаємь заплатити ему пАтьдєсАть гривє(н) полугрош- 
ки (Острог, 1427 Р 109); А коли бьіхмо хотіли тое узруши- 
ти, тогди бьіхмо имілн первои (господарю) королю поло¬ 
жити триста золотьіхь угорьскихь (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 
8/IV, 102); А далей Борись на князя Костантина передь 
нами рекь: відаю бо я ещо на тебе и иньїхь річей много, 
але какь того чась будеть, тогдьі буду мовити (Вільна, 
1495 АЛМ 83—84); А коли сі прилоучит нікотораа зна- 
мєнитаА кривда а низгода межи старостами, тогдьі мьі 
имаєм дати знати кролєви (Гирлов, 1499 ВО II, 424); 

(співвідносне слово до сполучника коли — у препо¬ 
зиції) тоді (5): тогдьі, коли на(с) обошлють и оупомАнуть 
кро(л) влодисла(в) и ихь послєднии, имамьі помагати под- 
лу(г) всєі нашєі мочи (Сучава, 1395 Сові. II, 612); И ті (ж) 
имь тая люба бьіла новина которая на(м) тогдьі коли есмо 
ехали з великого литовьского кнзьства бьіла повідєна 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); я ещо тогдьі и доч¬ 
ки вь нее не поняль, коли тоть листь взяла теща моя вь 
короля (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ТОГО ДЄЛА див. ТОГО Д'ЙЛА. 
ТОГО ДИЛЯ див. ТОГО Д'ЙЛА. 
ТОГО ДЛА спол. (1) (приєднує підрядні речення мети) 

для того, тому: а онь длА тебе и нась штоби промєжи нась 
бра(ц)ство повьішалосА того длА много голодоу и томли 
тє(р)пєль (б. м. н., 1484 ЯМ). 
Див. ще ДЛА ТОГО II. 
ТОГО Д'ЙЛА, ТОГО ДШГБ, ТОГО ДЄЛА присл. (6) 

(вказує на попередньо виражену причину дії) тому, через те: 
а того ділА приказуємьі дітємь нашимь... абьі николи 
прєрє(ч)ному воєводі... не оуспоминали але за добрьш и 
пєвньш приятелі иміли (Ланчиця, 1433 Р !21); того ділА 

явно чини(м), тьі(м) то листо(м), како хотАчи наслідовати 
обьічАА доброі памАти... прє(д)ко(в) наши(х)... а АкосА 
они записали прєрє(ч)ньі(м) кролє(м) коу оуставичнои 
сталости... ми... ви но вати есмо вірне ихь волі... наслі¬ 
довати (Хотин, 1448 Сові. II, 733); того дилі ра(д)ли єсмьі 
оуси посполоу подніти собі неволю ка(к) мочї имє(м) 
(Васлуй, 1456 ЗСФ); только приАтє(л) и нєприАтєль, 
єсть того дєлА говоримь (б. м. н., 1484 ЯМ). 
Див. ще ДИЛ'Й ТОГО, ДЛА ТОГО І. 
ТОГЬДЬІ див. ТОГДИ. 
* ТОДЄРЄЩИ мн. (6) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а тоє дали єсми имь и нашємоу манастьірю за 
и(х) село що єсми о.узіли тодєрєщи (Сучава, 1439 Со5^. 
II, 31—32); а мьі... єсмьі дали и потвьрдили... на топлицоу 
оу брод Тодєрєщилор (Сучава, 1499 ВІ) II, 135). 
ФОРМИ: род. тодєрєщи 2 (1456 Сові. II, 569; 1488 Со5*. 

5. 127); род. молд. Тодєрєщилор 1 (1499 ВО II, !З5); то- 
дорєщилор 1 (1499 ВИ II, 135); дав. Тодєрєщим (1473 Вй 
І, 184); знах. тодєрєщи (1439 Сові. II, 32). 
ТОДЄРИКА ч. (3) (особова назва, пер. Тодерь): и о у став¬ 

те наши слоуги ва(с)ко... и тодєрика до(л)хїи та заплатили 
оусє испо(л)на оуси тоти вишєписанїи пинізи п зла(т) 
татарскьі(х) оу роуки слоузі нашємоу пьтроу грьбовєц 
(Васлуй, 1495 ВСІМ рі. І) 
ФОРМИ: наз. одн. тодєрика 1 (1495 ВСІМ рі. І); зам. 

дав. прода(л) слоуга(м)... тодєрика 2 (1495 ВСІМ рі. І). 
ТОДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДЕРЬ ч. (11) (особова назва, 

молд., цсл. Фєодорь, ер. @єо6(оро£) Теодор: дали єсмьі 
ємоу оу нашєи зємли... а село бєрово ємоу оурикь сь 
оусємь доходомь ємоу... братмоу тодерь (б. м. н., 1400 
Ш7?«А» 433); Сє азь... Іоан Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидоша прєд нами... Балшє и брать єго 
Юга ... и плємєници их Тодерь и брат єго Пєтрь... и про¬ 
дали свою правою очиноу (Сучава, 1489 ВО І, 376). 
ФОРМИ: наз. одн. Тодерь, тодерь, тодерь 6 (1400 0ІР«А» 

433; 1424 Сові. II, 956; 1426 Сові. І, 182; 1437 Сові. І, 520; 
1439 Сові. II, 41; 1489 ВО І, 376); тодірь 1 (1404 ГМ); 
род. одн. тодєра (1443 ВАМ 41; Сові. II, 145; 1444 

481). 
Див. ще *ТАДЄРЬ, ТАДОРА, ТАДОРТ»1, ТЄОДОРЬ, 

ТОАДЄРОУ, ТОАД€РТ>, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, ФЄДОРЬ, 
фєодорь, ФТЄОДОРОУ. 
ТОДОРА ж. (2) (особова назва, молд., цсл. ©єодора) 

Теодора: и оуставши наши слоуги Тоадєр ї Ион... н се¬ 
стра их Тодора и заплатили оуси готовими пинАзми оу 
роуки Аноушци (Сучава, 1479 ВО І, 223). 
ФОРМИ: наз. одн. Тодора 1 (1479 ВО І, 223); зам. дав. 

потвердили сестри их Тодора ! (1479 ВО І, 224). 
Див. Ще ТОУДОРА1. 
*ТОДОРЄЩИ див. * ТОДЄРЄЩИ. 
ТОДОРЬ ч. (2) (особова назва, молд., цсл. Фєодорь, 

ер. 0є66соро£) Теодор: їо роман воєвода землі молдавскої... 
ис нашими боАрьі чи нимь то відомо... ожє тоть слуга наш 
тодорь ись своєю братиєю... служили намь не правою 
вірою (Сучава, 1393 Сові. І, 13); а на то є(ст) віра... боярь 
наши(х) в. п. браєвича... віра пана (т)одора моик(и) 
(С\чава, 1453 Сові. II, 468). 

"ФОРМИ: наз. одн. тодорь (1393 Со5^. І, 13); род, одн. 
(т>одора (1453 Сові. II, 468). 
Див. ще *ТАДЄРЬ, ТАДОРА, ТАДОРЬ і, ТЄОДОРЬ, 

ТОАДЄРОУ, ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, *ТОУДОРЬ, ФЄДОРЬ, 
ФЄОДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 
ТОД'БРЬ див. ТОДЄРЬ. 
тожь спол. (6) (приєднувальний) 1. (приєднує до попе¬ 

реднього тексту пов'язані змістом прості речення) також, 
теж (4): тогди ємоу кондрать не хотіль отповідити олижь 
прншєдь вотчичь даль свою річь васкові в роуці любо 
стратить а любо добоудеть васко то жь ємоу Аль конДрать 
отповідати єго річь (Галич, 1401 Р 65); ас котороє б(ьі) 
то сторони хто имєль рушити, а с того виступити, тоть 
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бьі имєль г(о)с(по)дарю королю триста копь отложити, 
а собє двєстє копь тожьто бьі имєль то рушити (Манів, 
1478 А5 1, 76). [ 

2. (приєднує до попереднього тексту пов'язані змістом 
складнопідрядні речення) тому (2): А єстли я кн(А)зь 
Михайло Васильєвичь хотіл (бьі) тоть діл порушити... 
и я имаю оспод(а)рю королю отложьіти дві тнсАчьі руб- 
ловь шьірокими грошми тьісАчьі... тож имаю в право всту¬ 
пити о д'Ьл какь єсмо записали сА (Вишніведь, 1482 АЗ 
І, 81). 

*този займ. (1) (болг. този) цей: а на болшєє потвєр- 
жєнїє веліли єсмьі привісити нашоу печать малоую кь 
сємоу листоу нашємоу, али тЬмь потвєржєнїємь потвєр- 
жаємь, яко и великою пєчатью до колі ймуть сьврьшити 
наше діло вьішєписанноє, а коли този сьврьшєть, мьі 
хочемь имь привісити нашу печать вєликоую (б. м. н., 
1415 Сой. І, 122). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. този (1415 Сой. І, 122). 
Див. ще "ТАМЬТОТЬ, "ТЄНЬ, ТОТЬ. 
ТОЙ 1 див. ТОТЬ. 
! ТОЙ 2 (ТРИ) (1): а оть крамньїх річей, што соуть роз- 

маитьі річи... що сА зовут крамньї річи, от того от оусєго 
аби платили, оу серєті, мито от гривни той (і) гроши (Су- 
чава, 1456 Сой. II, 788). 
Див. ТРИ. 
*ТОКАРЕВСКИИ ч. (4) (особова назва): тие дей Токаре- 

вскіе пооднимали вь нась земли наши пашньїе (Кам’я- 
нець, 1495 АЛМ 85). 
ФОРМИ: наз. мн. ТокаревскІе (1495 АЛМ 85); дав. мн. 

Токаревскимь (1495 АЛМ 85); знах. мн. Токаревскихь 
(1495 АЛМ 85). 
ТОКМА див. ТОКМО. 
*ТОКМЄЖА ж. (3) домовленість: Тім ми видівшє их 

доброє происволєнїє и токмєжоу на то, такождє дали 
семи и потвердили слоугамь нашим.*., села (Сучава, 1458 
ВО І, 20); ино ми видівшє мєжє ними их доброи воли и 
токмєжоу и полноую заплатоу, а мьі такождєрє и от нас 
єсмьі дали... михоулови мєдєничарю... село (Сучава, 1497 
Сой. 8. 223). 
ФОРМИ: знах. одн. токмєжоу (1458 ВО І, 20; 1461 ВИ 

І, 45; 1497 Сой. 8. 223). 
Див. ще "ТОКМЄЖЬ, *ТОКМАЛЬ. 
*ТОКМЄЖЬ ч. (94) домовленість (90): и поставили при- 

(ви)лїє (в ориг. прилїє.— Прим, вид.) пань михаиль ло- 
гофєть... о(т) илїаша и о(т) етєфана воєво(д) о(т) токмєжа, 
ажє потокмилисА ста(н) поліна сь и(х) о(т)цємь (Сучава, 
1448 Сой. II, 362); Ино ми видівши их доброи воли и ток- 
мєж и полноую заплатоу, а ми такождєрє и от нас єсмьі 
дали и потврьдили слоугам нашим... тоє прАдречєнноє 
село на имА Ботещи що на ЯланА (Ясси, 1500 ВО II, 175); 

0 с т о а т и вь токміжи (4) див. СТОЯТИ1. 
ФОРМИ: род. одн. токмєжа (1448 Сові. II, 362); знах. 

одн. токмєж, то(х)мє(ж), токмє(ж), ток(меж) 74 (1464 ВО 
І, 84; 1470 Ви 1, 153; 1479 Ви ї, 224; і482 Ви І, 260; 1483 
Сові. 3. 122; 1488 ВО І, 325; 1490 ВО І, 384; 1493 ПГВСА; 
1495 Сові. 5. 193; 1500 ЗО 7 і т. ін.); токмєжь, то(к)мєжь, 
ток(ь)мєж(ь) 9 (1466 ВО І, 114; 1467 ВО І, 122; 1482 ВО 
1, 262; 1483 Со5*. О. ЗО; 1490 ДА 254; 1495 ВО II, 57; 1497 
ВО II, 115; 1499 ВО II, 168; ДА 257); токмєжь, то(к)- 
мєжь, токмєж 4 (1460 Сові. 3. 33; 1462 ВЬ І, 52; 1489 Сові. 
3. 133; 1493 Сові. 3. ! 76); тькмєж, тькмє(ж)2 (1479 Сові. 3. 
98; 1490 В О І, 387); ор. одн. зам. міси, вь токміжєм, ток- 
М/йжєм 2 (1476 ВО І, 216, 217); вь токміжнм 1 (1476 ВО І, 
212); місц. одн. вь токміжи (1462 В О І, 70). 
Див. ще "ТОКМЄЖА, "ТОКМАЛЬ. 
*ТОКМИТИ дієсл. недок. (1) (за що) домовлятися 

(про що): Ми Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє 
прїидє прід нами... пан Ивоул Солка и зіть их Богдан 
Хєрманов сьшь... и токмили сі за их отниноу (Сучава, 
1461 ВО ’І, 45). 

ФОРМИ: перф. З ос. мн. токмили сі (1461 ВО І, 45). 
Див. ще "ПОТОКМИТИ, "ПОТОКМИТИ С'Б, "СТОК- 

МИТИ С'Б, "ОУТОКМИТИ, "ОУТОКМИТИ С€. 
ТОКМО, ТОКМА, тькмо присл. (3) (цсл. тькьмо) 

тільки: и щобьі били волни тоти татаровє продавати и коу- 
пити и що би нє соуди(л) и(х) никто, то(к)мо г(сд)вми 
и калугєри (Котнари, 1454 Сові. II, 509); а без королєвскои 
воли и богомь даних диток єго ничого нє имаєм чинити, ток- 
ма их милость аби нас оу добрих обьічаєх держали и под- 
ли нас стали (Сучава, 1462 ВО II, 289—290); Сим листом 
слюбоуєм... кролю... ни жадного иного пана не искати... 
ани иномоу никоторомоу пристоуповати..., тькмо наяс- 
ніишомоу паноу Казимирови (Коломия, 1485 ВО II, 371). 

"ТОКМЄЖЬ див. "ТОКМЄЖЬ. 
"ТОКМАЖЬ див. "ТОКМЄЖЬ. 
"ТОКМАЛЬ ч. (1) (молд. токмялз) домовленість: про 

то(ж) варе коли сасовє о(т) бани имє(т) о(т)стоупити о(т) 
свои(х) токмА(л) бу(д) коли, тогди сасовє на(м) имє(т) 

платити з роубли срєбра (Сучава, 1453 Сові. II, 445). 
ФОРМИ: род. мн. токм/а(л) (1453 Сові. І І, 445). 
Див. ще "ТОКМЄЖА, "ТОКМЄЖЬ. 
"ТОКЬ ч. (2) потік: ті(м) ми... дали и потвердили єсми 1 

и(м)... села на имі онєщи... и поліна оу щєфана чєрвлєн- 
ного, що сіда(л) шєфа(н) по своєю доброю волею токоу и 
пони(ж), на томжє токоу... місто о(т) мли(н) (Сучава,, 
1456 Сові. II, 568—569). 
ФОРМИ: місц. одн. по (на) токоу (1456 Сові. ІЗ, 569). 
"ТОКЬМЄЖЬ див. "ТОКМЄЖЬ. 
ТОЛИ присл. (1) (цсл. толи) тоді: толи, коли моє слово... 

духовници моей нарушит..., тот ся зо мною розьсу- 
дить перед Богови (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 1/1V, 29). 
ТОЛИКО див. ТОЛЬКО1 11. 
"ТОЛКАЧЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при то(м)' 

били свєдоки наша рада вл(д)ка лункий @єо(д)сии... а 
па(н) окушко толкачєви(ч) (Острог, 1437 Р 136). 
ФОРМИ: наз. одн. толкачєви(ч) (1437 Р 136). 
ТОЛКО1 див. ТОЛЬКОС 
ТОЛКО2 див. ТОЛЬКО2. 
"ТОЛКОКРОТЬ присл. (І) (стп. іуікокгос) стільки ж, 

в такій же самій кількості: а прїидєть лї то(т) а имє(т)ца 
ємоу оупоминатсА лихими словьі, алю (!) срамотА єго 
толкокро(т) имєеть ємоу платити вїноу за его соромотоу 
(XV ст. ВС 27 зв.). 

"ТОЛОКА ж. (9) 1. (місце для випасу худоби) толока 
(1): Горо(д) житоми(р) а на городе чотири поушки... єсть 
сєєноє пашни досить по одномь плоузє а по толоцє по од¬ 
но^) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 

2. (робота гуртом як товариська допомога) толока (8): а 
мєщане вси на толокоу ходАть жита жати и еєно косити... 

К Житомироу жь село роудники а в томь еєлє дєвять члвка 
а все новьіе люди тАгльїє єщо воли нє вьісєдєли а какь волю 
вьісєдять и они боудоуть поднмьщиноу давати (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.— 92 зв.). 
* ФОРМИ: дав. одн. толоцє (бл. 1471 ЛКЗ 92); знах. одн. 
толокоу (бл. 1471 ЛКЗ 90, 91 зв., 92, 92 зв.). 
ТОЛОЧКО, ТОЛОЧИКО ч. (11) (особова назва): а при 

то(м) били... па(н) лазА, па(н) шєндрика тол(ч)ко (Сучава, 
1449 Сові. II, 386); И пак оу тот же час оустал прАд на- 
миж... слоуга наш Иванко Толочко... та продал пєтоую 
част от тих двох еєл (Сучава, 1491 ВО І, 459). 
ФОРМИ: наз. одн. Толочко. толочко. тол(ч)ко 6 (1449 

Сові. II, 386; 1452 Сові. II, 422; 1456 ЗСФ; 1491 ВО 1,458, 
459); толочико 1 (1467 Соз^. 5. 69); зам. дав. заплатил 
Иванкоу Толочко 3 (1491 ВО І, 458, 459); род. одн. Толоч¬ 
на (1467 ВО І, 18). 
ТОЛПАН ч. (1) (особова назва): а та(кожє и циг)анн... 

толпан и своими бра(тїами и о)ни цигани (Сучава, 1429 
Сові. І, 249). 
ФОРМИ: наз. одн. толпаи (1429 Соз*. І, 249). 

28" 
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ТОЛПЬІЖИНСКИЙ ч. (1) (особова назва): А при том бьі- 
ли свєтки:... пан Нємєра Толпьіжинский, пан Дата Офрє- 
мович (Острог, 1481 А8 І, 77). 
ФОРМИ: наз. одн. Толпижинский (1481 А8 І, 77). 

*ТОЛСТОЛ'БСЬСКИИ ч. (1) (особова назва): Сє А кнзь 
долголдать долголдатови(ч)... даю о(т) своєє вьіслоуги... 
стму николє поустьіньскомоу иониноу манастьірю тоую 
зє(м)лю на имА то(л)столісьско(г) конона (Київ, 1427 Р 
108). 
ФОРМИ: род. одн, то(л)столісьско(г) (1427 Р 108). 
ТОЛ'ЬМАЧ'Ь ч. (1) перекладач, товмач: а обрагимь толь- 

мачь на сє(и) дорозє много томьли мєль (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. тольмачь (1484 ЯМ). 
*ТОЛ'ЬМАЧЬ ч. (1) (назва міста у Галицькій землі) 

Тлумач: А сє А пань бєико староста галицький и снАти- 
НЬСКИИ СВІДЧИ) то своимь листомь... ижє пришєдь передь 
нась пань гєрвась и віиоваль и оправиль своюи жєні 
варварі сто гривень на своюмь селі на тольмачи (Коло¬ 
мия, 1398 Р 57). 
ФОРМИ: місц. одн. на тольмачи (1398 Р 57). 
ТОЛЬКО1, ТОЛКО, ТОУЛКО, толико займенниковий 

числ. (13) І. у знач, присл. стільки (12): а кто не идєть на 
більш городь, толко имєть дати на тАгАнАкАчю колко у бі¬ 
ло мь городі (Сучава, 1408 Созі. II, 631); а мито имь 
брати по давномоу... а на дроуги(и) го(д) також а на 
трєти(и) толькожь (Краків, 1487 АМЛ); А мають только жь 
корьчомь мети, колько передь тьімь бьіло (Радомль, 1487 
РИБ 228); Толкожь и квитацьш положили, на кото- 
рьш ж роздали, кому его милость подавал пенезей вь них 
з мита (Вільна, 1497 АЛРГ 79). 

II. у знач, спол. (1) (приєднує підрядні часові речення) 

тільки: а толко не приспєю на тоть днь ино ми платити оу 
дєсАторо (б. м. н., 1387 СП № 12). 
ТОЛЬКО2, ТОЛКО, ТОУЛКО част. (44) !. (видільно- 

обмежувальна) лиш, тільки (12): ажє будєть ва(м) надобі 
помочь на кого на ворога вашєго Азь самь єсмь готовь за 
того тобі на помочь всєю моєю силою а только вість намь 
дайте (б. м. н., 1392—1393 РФБ 171); не имаю иноє при дши 
тоу(л)ко село (Сучава, 1449 Созі. II, 385); а иньшого близь- 
шого кь тому именью никого неть, только онь одинь (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 438); И он о том до нас отписал, штож то 
єсть так, как он намь поведал, иж только тое землицьі ма¬ 
ло болши двадцать бочокь (Вільна, 1499 АЛРГ 94). 

2. (обмежувальна) виключно, лиш (28): аіе ту іоіко, 
аІЬо пазг зіагозіа, Ьисііеііі ісЬ зисіііі, а па пісЬЬу коїо- 
га]а ^іпа аЬо ргозіирка ргізгіа, іоі зисі та]еГ Ьуіі па паз 
гасЬо^ап (Луцьк, 1388 2РБ 104); Азь нелюбую... ижь не 
оставлю на тьіхь городіхь иного воєво(д) а ни бурь- 
крабь а никоторого старьшєго по собі толико того кото- 
рьш жь бьі присАгль вірє(н) бити королеви (Кременець, 
1434 Р 131); а в томь еєлє с отамано(м) пАть слоу(г) а 
слоужба ихь то(л)ко на во(и)ноу ходити (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 90); Толко за свадоу торговскою... аби соудили 
дворници торговскои (Баков, 1481 ВИ І, 257); и пове- 
диль передь нами, штожь сь нихь со всихь только одна 
служба паньцерная идєть (Вільна, 1499 РИБ 776). 

3. (підсилювальна) лише, тільки (4): слюбимьі и при- 
сАгнємьі ижь вірні ихь мл(с)ти служити и прїААти на про- 
тиву каж(д)ому и(х) нєпрїАтєлю, никого нєвьшмуючи, 
кдє бьі толко било потрібно (Сучава, 1434 Созі. II, 664); 

ино оужє не мого у имь болши терпіти толко би бгь наоу- 
чиль вашоу мл(с)ть щоби есте обєрноулисА к намь лицємь 
(б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ)\ и в то(м) листу о жа(д)но(м) 
праве не пишє(т) ажь бьі его мл(с)ть о(т)цовь и(х) судиль, 
ни(ж)ли то(л)ко его мл(с)ть пишєть... што(ж) Стєпань 
є(р)моли(ч)... повєда(л) его мл (ст)и и(ж) о(т)цо(м) и(х) бьі(л) 
діль (Вільна, 1495 БСКИ). 
Див. ще ТЬІЛЬКО. 

! ТОЛ'б (ОТТОЛІз) (1): хота(р) стоє почииьшїи мона¬ 
стир ь оу пьнгьрац (!) о(т) доуба что є(ст) на нє(м) крь(с)ть 
просто чєрєсь полі на могїлоу а толі (!) могїлоу прості* 
на роуптоуроу (Корочин Камінь, 1458 ШН. Бос. 121). 
Див. ОТТОЛ'Й. 
ТОЛ А займенниковий числ. (1) стільки: и ми ємоу тол А 

оуіхали по та знамена (Галич, 1401 Р 66). 
ФОРМИ: знах, толм (1401 Р 66). 
ТОМА, ТОМгБ ч. (176) (іособова назва, цсл. *вюма, гр. 

0о>рйе, гебр. ТЬотаз) Хома, Фома: а на то є(ст)... віра 
пана томи дворничєла и віра вьсі(х) боярь наши(х) вєли- 
ки(х) и мали(х) (Сучава, 1432 Созі. І, 331); (И пак) приви- 
лїе, що имал оуико их Тома на тое село на Онцєщи от на- 
шєго оуика от Стєфана (воє)води ещє дали оу роуки слоузі 
нашємоу (Лоупє Кєшіноулоу) (Сучава, 1499 ВО II, 168). 
ФОРМИ: наз. одн. Тома, тома 61 (1445 Созі. II, 231; 

1449 Созі. II, 386; 1457 ВО І, 5; 1460 ВО І, 41; 1464 
517; 1470 ВО І, 153; 1479 ВО І, 229; 1489 ВО І, 366; 1492 
ВО І, 509; 1499 ВО II, 168 і т. ін.); Томі 1 (1460 БО II, 
276); ! Тотома 1 (1460 ВО І, 41); зам. род. віра пана тома 
13 (1443 Созі. II, 149; 1454 Созі. II, 509; 1460 Созі. 8. 34, 
41; 1462 ВО І, 65; 1467 ВО І, 119; 1469 ВО І, 134; 1473 
ВО І, 182; 1474 ВО І, 193; 1490 ВО І, 437 і т. їн.); зам. 
дав. да ест слоузі нашємоу Тома 8 (1487 В О І, 304; 1488 
ВО І, 355; 1489 ВО І, 367, 373; 1491 ВО І, 452; 1494 ВО 
II, 35; 1495 ВСІМ р!. II); род. одн. Томи, томи 29 (1432 
Созі. І, 331; 1436 ОІД«Ау> 469; 1440 Созі. II, 65; 1446 Созі. 
II, 238; 1458 ВБ II, 262; 1460 515; 1465 
518; 1471 ВО І, 164; 1473 ШКН 165; 1497 ВО II, 99 і т. ін.); 
Томи, томи 10 (1443 ВАМ 41; ДГСПМН; Созі. II, 156; 
1457 КІ; 1459 Созі. 8. 22; 1462 ВО І, 62, 63; 1468 ВО І, 
126, 131; 1473 ВО І, 184); дав. одн. Томі, томі, Том а ЗО 
(1467 Соз*. 5. 69; 1468 ВО І, 131; 1469 ВО І, 139; 1470 
ВО І, 148; ОІРМ» 523; 1471 ВО І, 159; ДГСМ-ПБ; 1472 

528; 1473 ВО І, 187; 1474 РГС і т. ін.); Томи 15 
(1473 ВО І, 191; 1490 Ш 1, 403, 436; ДГСХМ; 1493 
ЛГВСА; 1494 ВО II, 36, 37; 1495 ВО II, 69, 76; ВСІМ 
рі. II і т. ін.); зам. род. Томі 7 (1458 ВО І, 6, 20; 01Д<иА* 
512; 1459 ВО І, 28, 36; 1464 Созі. 8. 60; 1472 Созі. І). 26); 
ор. одн. Томою (1496 ВО II, 402). 
Див. ще ХОМА, *^0-ОМА. 
томещїи мн. (3) (назва села у Молдавському князів- 

стпві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... да¬ 
ли и потвьрдили єсмо ємоу... єдно село... на имі Томещїи 
(Сучава, 1492 ВО І, 504); прїидє прАд нами... слоуга наш 
Тома... и продал... єдноу боукатоу земля от хотара своєго 
села Томєщилор (Ясси, 1497 ВО II, 99). 
ФОРМИ: наз. Томещїи (1492 ВО І, 504); род. молд. То¬ 

мєщилор (1497 ВО II, 99, 100). 
*ТОМИЛОВТ> прикм. (1) () (лісь) Томиловь 

див. Л'БСЬ. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. Томиловомь (1459 Р 171). 
ТОМИН прикм. (3): (мьі) рома(н) воєво(д)а господарь 

зємли мо(л)давьскои (зіс.— Прим, вид.) чини(м) знамени¬ 
то... ажє... пань пєтрА, томи(н) ень слоужиль пріж(д)є 
родитєлю нашєм(оу) (Сучава, 1448 Созі. II, 299—300); 
А хотар томоу вишєписанномоу еєлоу... да ест почєнши 
от Томина хотара... право чєрєс поле (Гирлов, 1499 ВГ) 
II, 148). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Томин, томи(н) (1448 Созі. II, 300; 

1487 ВО І, 312); род. одн. ч. Томина (1499 ВО II, 148). 
Пор. ТОМА. 
ТОМИНЦИ, ТОМИНЦЇИ мн. (3) (назва села на Букови¬ 

ні) суч. Широка Поляна: тімь мьі... дали єсмьі ємоу... се¬ 
ла... на имА... полАноу... и томинци (Сучава, 1431 Созі. 
І, 317); а мьі також и от нас єсми дали... паноу Юрїю Шєр- 
бичю... село... на имі Томинцїи (Сучава, 1490 ВІ) І, 400). 
ФОРМИ: наз. Томинцїи 2 (1490 ВО І, 400); томинци 1 

(1431 Созі. І, 317). 
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ТОМКО ч. (1) (особова назва, пор. Тома): а кнзА юрьє- 
вьі(х) боАрь бьі(л) при то(м) пань патрикіи краєвсхии... а 
па(н) томко міщанинь (Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: наз. одн. томко (1458 ОЖДМ). 
*ТОМЛЯ ж. (2) мука, страждання (1): а онь длА тебе и 

нась штобьі промєжи наст. бра(ц)ство повьішалосА того длА 
много голодоу и томли тє(р)пєль (б. м. н., 1484 ЯМ)\ 
томьлю мети (1) терпіти незручності, мати клопоти: 

аобрагимь тольмачь на сє(и) дорозє много томьли мєль 
(б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: род. одн. томли, томьли (1484 ЯМ). 
ТОМЧЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ті(мь> ми... дали и потврьдили єсмьі ємоу... село 
на Брьладі на имі Томчєщїи (Васлуй, 1495 БО II, 41). 
ФОРМИ: наз. Томчєщїи (1495 БО II, 41). 
*ТОМЬЛЯ див. *ТОМЛЯ. 
ТОМ'Б див. ТОМА. 
*ТОНГОУЗгБ НЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Тім мьі... дали и потвердили єсмо им... села 
на имі Броудоу(рєщїи)... и половина от Тонгоузінїи 
(Сучава, 1469 ВД 1, 134). 
ФОРМИ: род. Тонгоузінїи (1469 БИ І, 134). 
"ТОНЧЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тімь мьі... дали и потврьдили єсмо имь... лиєщи... 
и тончєщи (Сучава, 1448 Созі. II, 323—324). 
ФОРМИ: знах. тоичєщи (1448 Созі. II, 324). 
! ТОНЬ див. *Т€НТ>. 
*ТООАД€РТ> див. ТОАДЄРТь 
І ТОПЄРЬ див. ТЕПЕРЬ. 
*ТОПИЛИЩ€ с. (1) затоплене місце, місце водопою 

диких тварин: И мьі... казали єсмо свєтком присАгноути, 
они обвели от Бєрєзоє к Бережкам к мостоу... и к камєн- 
ной печи и топилищам, аж к Ментортовоу оуглоу (Луко- 
ниця, 1478 А8 III, 17). 
ФОРМИ: дав. мн. топилищам (1478 А8 III, 17). 
Див. ще *ТОПЬІЛЬ. 
ТОПЛИЦА1 ж. (8) гаряче мінеральне джерело: Тім 

ми... дали єсми ємоу... село на имі Бєркишєщїи на Молда- 
ві, и одна топлица, и млин на топлици (Сучава, 1473 БИ 
І, 183); А хотар той трєтои вьішєписаннои части от Бьє- 
шєщи, али єдно о у село, почепній от берег Мол да віз мало 
ниже от гдє вьіходит топлица от Молдави от столпь та 
чєрєс тотоу топлицоу на дроугїи столпь, та чєрєс малоую 
топлицоу ... прости о у Гїрокопов сад (Сучава, 1499 БО II, 
136). 
ФОРМИ: наз. одн. топлица 1 (1499 БО II, 136); зам. 

жах. дали єсми... одна топлица 1 (1473 БО І, 183); род. 
одн. топлици (1473 БО І, 184); знах. одн. топлицоу (1499 
БО II, 135, 136); місц. одн. на топлици (1473 БО І, 183). 

* ТОПЛИЦА2 ж. (2) (назва потоку у Молдавському 
князівстві): мьі алєксандрь воєвода... чини(м) знамени¬ 
то... ожє... дочка конатасова о(т) німца и сь своимь си- 
номь... прода(л) єдноу боукатоу землю... на имі за соу- 
хо(м) потоці (І)... и пони(ж) сакалишєщє(м) о(т) топлици 
(Сучава, 1452 Созі. II, 409—410); є(с>ми дали... млинь 
оу топлицю и хотарь о(т) оусти какові, що поу(т) з ліса 
исходи(т) (Сучава, 1453 Созі. II, 445). 
ФОРМИ: род. одн. топлици (1452 Созі. II, 410); знах. 

одн. зам. місц. є(с)ми дали.., млинь оу топлицю (1453 
Созі. II, 445). 
Див. ще *СТОУДЄНАЯ ТОПЛИЦЯ. 
! ТОПО Д'БЛА (ТОГО ДЇ&ЛА) див. ТОГО ДЯЛА. 
"ТОПОЛИИ прикм. (2) О т о п о л н и д о л ь (2) (назва 

місцевості у Молдавському князівстві): и тімь сєло(м) 
о(т) ми літи на так о (ж) да е(ст) сь вьсіми старьіми хотар и 
о(т) тополна долу, варе колко оузмогу(т) оуживати тота 
села досьі(т) (Сучава, 1445 Созі. II, 212). 
ФОРМИ: род. одн. ч. тополиа (1445 Созі. II, 212). 
"ТОПОЛИЦЯ ж. (3) (назва потоку у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... ожє... 

дали єсми на то варе колко сє(л) прислоухають кь нашє- 
моу монастирю, на имі... тимишєщи... и на тополици гдє 
бьіль (б)арбь (Давидове Село, 1446 Созі. II, 251); и єщє 

єсми потвердили монастирю ншєм(у)... села... на имі 
телебічинци... и на тополиці жємєрєщїи (Сучава, 1470 
Ш/?«А» 522). 
ФОРМИ: місц. одн. на тополици 1 (1446 Созі. II, 251); 

на тополиці 1 (1470 £)//?« А» 522); ! тополці 1 (1455 Созі» 
II, 525). 

"ТОПОЛ НЕ с. (1) (назва урочища у Волинській землі): 
я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и даль село 
своє Рожьісче святому Иоанну Богослову... противь остро- 
вов нашихь: Переделокь и Струги, Глименца и Вьісчо- 
па, и Тополного (Луцьк, 1322 А.рхЮЗР 1/УІ, 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. Тополного (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ТОПОЛНИЧАНЄ мн. (2) (назва людей за місцем про¬ 

живання, пор. Тополниця у Перемишльській землі): и то 
и іщи вьзнали ажє влдчни люде слідь гонАть по лисичии 
бро(д) и оуздають тополничаиомь занєжє тополничанє 

иміють с уладкою границю (Погоничі, 1422 Р 98). 
ФОРМИ: наз. тополничанє (1422 Р 98); дав. тополи ича- 

иомь (1422 Р 98). 
! ТОПОЛЦ'К (ТОПОЛИЦІ) див. *ТОПОЛИЦЯ. 
"ТОПОЛЬ ч. (3) тополя: а хотарь... є(ст).„ на стльпь... 

а о(т) толі на два тополА роубєжїє (Сучава, 1446 
ПГСПМР)'у А хотар той боукати зємли ис верха... от єдин 
топол знамєнан... на дАл кь Льпоушнои (Сучава, 1493 ББ 
II, 3). 
ФОРМИ: род. одн. топол (1493 БО II, 3); знах. одн. то- 

по(л) (1490 ДГСХМУ знах. де. тополА (1446 ПГСПМРУ 
Див. ще "ТОПОЛЯ. 
* ТОПОЛЯ ж. (8) тополя: а хотар тому селу от одииои 

сторонь сочава от верха сочавьі прості... на тополю (Су¬ 
чава, 1393 Созі. І, 13); А хотар томоу сєлоу... почєнши от 
Винни от тополи та на могилоу (Сучава, 1493 ВБ II, 15). 
ФОРМИ: род. одн. тополи (1432 ДГБ1Н; 1445 Созі. II, 

211; 1488 БО І, 348; 1493 ББ II, 15); знах. одн. тополю 
(1393 Созі, І, 13; 1493 ББ II, 15); ор. одн. тополею (1446 
ПГСПМР)\ знах. мн. тополи (1458 МіН. Бос. 122). 
Див. ще "ТОПОЛЬ. 
"ТОПОРЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар той боукати зємли ис верха от старих 
Топо(рєщ) по чек ти... на дАл кь Льпоушнои (Сучава, 
1493 БО II, 3). 
ФОРМИ: род. Топорєщ, Топо(рєщ) (1493 БО II, 3). 
* ТО ПОРИ ЩО с. (1) (назва села у Волинській землі): я... 

дала єсми ему... имє(нє)... на имА Любчо... с присєлки... 
почонши посеред Мухотолок рєкою Лютицєю... а по То- 
порищо (Ровно, 1488 А5 І, 242). 
ФОРМИ: знах. одн. Топорищо (1488 А5 І, 242). 
ТОПОРОВСКЬІИ прикм. (1): Ми панове господарі 

нашєго илїи воєводи на имА пан вилча о(т) липники... 
пань стєцко жоуржєвичь топоровскьш... вьізнаваємь тьімь* 
то наши(м) листомь... колижь... илїашь воєвода... влади-', 
славови, кролю по(л)скомоу... голдь вирности... є(ст) 
оучинн(л)... ми такожє... обицоуемь и слюбоуємь... тоть 
истинньш голдь... стєрєчи и... ховати (Львів, 1436 Созі. 
II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. топоровскьіи (1436 Созі. II, 701). 
Пор. ТОПОРОВЦИ. 
ТОПОРОВЦИ, ТОПОРОВЦЄ мн. (3) (назва села на Бу¬ 

ковині) Топорівці: тімь мьі... дали єсмьі ємоу... дві селі 
на имА болодовци и вьшнАа (!) чєрнавька противь топоров- 
ци (Сучава, 1412 БІД«А» 440); тім ми... дали и потвер¬ 
дили єсми ємоу... половиноу сє(л), що о(т) топоровцє (Су¬ 
чава, 1464 Созі. 5. 59). 
ФОРМИ: наз. зам. род, о(т) (против) топоровци 2 (1412 

Б/Р«А» 440; 1464 Созі. 5. 59); о(т) топоровцє 1 (1464 Со5^. 
5. 59). 
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* ТО ПОРТ»1 ч. (2) назва феодальної повинності селян 
(1): Пан Юрєй пншеть, ижь тоть человекь ДитАтьковичь 
даиваль отду нашему с тое земли, на которой он седить, 
дани чотири карамоньї меду пресного а две ведре...а три 
копьі грошей, а топор (Вільна, 1493 АЛРГ 56); 

с топоромь (ходити) (1) виконувати обов'язок 
лісоруба: Кь Житомироу село Котє(л)нА а в томь сєлє но- 
вьіє люди... а которьіє волю вьісєдєли тьіє подьімьщиноу 
дають с топоромь и(з) косою ходять (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
92 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. то.пор (1493 АЛРГ 56); ор. одн. то¬ 

поромь (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
*ТОПОРТ>2 ч. (2) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... наши слоу- 
ги Онє и брат єго Косте... оуноуковє Іоаньша Топора... и 
продали свою правоую отниноу (Сучара, 1493 БО II, 3). 
ФОРМИ: род. одн. Топора (1493 ВБ II, 3). 
! ТОПРИСАЧЬ (ОТПРИСАЧЬ) (1): мьі сказоуємь 

є(ст)ли и(ж) оу сварє рани(л) сА тогдьі яново свїдє(ч)ство 
имаєть бити припоущєно єсть(ли) же кромє свадьі боудє(т) 
ранєнь тогдьі пєтрь имаєть топрисАчь (!) свои раньї (XV 
ст. ВС 19 зв.). 
Див. *ОТПРИСАЧЬ. 
*ТОПТАТИ дієсл. недок. (2) 1. (кого, що) топтати (1): 

Как ге і іуті гагу, кисіу КаШа згІаЬ ісЬ, сегкуп пазгу 
гкіі, Вогеіе іііо \ууутаіа, тесга па гіешііи покату Іорїа- 
1і (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 

2А (що) заперечувати, анулювати (1): тако(ж) ни одноу 
привилїа що (пр)єдни оучинили на тьі(х) сє(л), що бьі не 
добоували на своєю привилїа николи, за ну (ж) топтаємь 
с симь ли(ст)мь (Сучава, 1456 Сові. II, 577). 
ФОРМИ: гпеп. І ос. мн. топтаємь (1456 Сові. II, 577); 

перф. З ос. мн. іоріаіі (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
Див. ще * ПОТОПТАТИ. 
*ТОПЬІЛЬ ч. (1) О т о п ьї л ь з в е р и н ь н ьі и (1) 

.місце водопою тварин: и дворанинь вашей милости 
перед нами то князю Михайлу говориль и тьімь земяномь,' 
аби в дуброву свинюскую не ездили и не пустошили ло- 
вовь, и в топьілехь звериньньїхь по волнину стад и черед 
не поили (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21). 
ФОРМИ: місц. мн. в топьілехь (1475—1480 АрхЮЗР 

8/ІУ, 21). 
Див. ще *ТОПИЛИЩЄ. 

ТОРА ч. (1) (особова назва): а такожє єсми потвердили 
монастироу... (татаровє)... и цигане, на имі татаро(м)... 
коша и(с) чєлідью си, тора и(с) чєлідью (Сучава, 1462 
Сові. Б. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. тора (1462 Сові. Б. 11). 
*ТОРАНЬ ч. (1) (особова назва): как же тот Єго Милости 

боАрин Роман о тни пінАзи мАл со мною право пірєд 
намістникомь кнАзА Михайла... Тораномь Гармановичом 
и тоую тридцат коп грошей широких правом поискал 
(Друцьк, 1492 А8 III, 23). 
ФОРМИ: оо. одн. Тораиомь (1492 АЗ III, 23). 
! ТОРАСНЙЦ (ТАРАСНИЦ) див. *ТАРАСНИЦЯ, 
ТОРГОВАТИ, ТОРГУВАТИ дієсл. недок.■ (13) (чим і 

без додатка) торгувати: а коли которьіи торговець поидєть 
торговать ис торунА через бєрєстиє до лучьска без пєчали 
будтє (б. м. н., 1341 Р 2); И міщане... мовили, ижбьі имь 
то волно здавна тне мальїе кожи купити, и тьімь торговали 
(Луцьк, 1495 АЛМ 88); А також коупцєм от зємлАх прє- 
рєчєнаго кролі єго милости... да ест им слободно и добро- 
волно и отворєно ходити и торговати (Гирлов, 1499 ВБ II, 
424). 
ФОРМИ: інф. торговати 5 (1434 Сові. II, 668; 1456 Сові. 

II, 789; 1460 ВБ II, 273; 1475 ВБ II, 329; 1499 ВБ II, 424); 
торгувати ! (1408 Сові. II, 631); суп. торговать 2 (1341 Р 
2); тьрговать 1 (1341 Р 2); перф. З ос. мн. торговали (1495 
АЛМ 88); баж.-ум. сп. З ос. мн. аби торговали 2 (1456 

Сові. II, 791; 1460 ВБ II, 275); аби... торговали 1 (1499 
ВБ II, 424). 

*ТОРГОВАТИ (76 див. ТОРГОВАТИ СА. 
ТОРГОВАТИ СА, ТРЬГОВАТЇ СА дієсл. недок. (4) 

(з ким) торгувати (3): але полотно и бобовь локтємь да 
продаю(т), а соукна сь вигомь да продаю(т), с ки(м) иму(т) 
торговати сА (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); але платно и бо- 
бов да продають локтєм, а соукна сь вигом да продають 
с ким имоут торговати сА (Сучава, 1458 ВБ II, 261); 

(з ким за що) скласти угоду про купівлю-продаж 
(чого) (1): мьі Стєфань воєвода... чиним знаменито... оже 
прїидошА прАд нами.., слоуги наши... пан Тьбоуч от Ко- 
бьілєх и брат єго Пожарь... и торговали сі сь господство 
ми за єдно село (Сучава, 1472 ВБ І, 169). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. торговали сі (1472 ВБ І, 169); 

майб. З ос. мн. иму(т) (имоут) торговати с/л 2 (1449 Сові. 
II, 743; 1458 ВБ II, 261): иму(т) трьгова(тї) см 1 (1452 
Сові. II, 759). 

*ТОРГОВЄСКЬІИ див. *ТОРГОВСКЬІИ 2. 
ТОРГОВЄЦЬ ч. (7) торговець, купець: а коли которьш 

торговець поидєть торговать ис торунА через бєрєстиє до 
лучьска без пєчали будтє (б. м. н., 1341 Р 2); а и іще што 
бьіло межи нась какь здавна гостємь путь чисть и вашимь 
и нашимь торговцємь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 
а тако(ж) да сА не станови(т) николи на віки наши(м) 
трьговцє(н) (!) трьговлю, оу и(х) землю, за дльгь, ни и(х) 
трьговцє(м), оу нашєи земли, хотА размирїє боу(дє)ть 
(Васлуй, 1437 Сові. II, 709), 
ФОРМИ: наз. одн. торговець (1341 Р 2); дав. мн. тор¬ 

говцємь 3 (1392—1393 РФВ 170; 1435 Сові. II, 676, 678); 
трьговьцємь, трьговцє(м)2 (1437 БІР № 8; Сові. II, 709); 
! трьговце(н) 1 (1437 Сові. II, 709). 
Див. ще *ТОРГОВЧАНИНЬ. 
*ТОРГОВИЦКО€ С€ЛО с. (1) (назва села у Волинській 

землі) Торговиця: мьі... даєм и дали єсмо... слоузє 
ОлсЬєооу... оу лупкомь повіте торговицкоє село (Луцьк, 
1446 АЗ І, 42)/ 
ФОРМИ: знах. одн. торговицкоє село (1446 А8 І, 42). 
ТОРГОВИЦЯ ж. (1) (назва села в Галицькій землі) 

Торговиця: а тому свідци па(н) Ань количь... пань ивань 
дрочичь ис торговиці (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: под. одн. торговиці (1404 Р 68ї. 
ТОРГОВЛ А, ТОРГОВЛ'Б, ТОРГУВЛА ж. (40) 1. (уго¬ 

да про купівлю-продаж) торгівля (3): а што може при¬ 
чинити болшє межи тіми вжитки то на своє поліпшінье 

яко жь торговлА исталасА (Львів, 4370 Р 18); бжьєю 

млтью и добрьіхь людии прьязнью исталасА топгувлА 
межи добрими людми (Перемишль, 1378 Р 25); частокро(т) 
пригожалосА ижє соусєди того дідичьство (!) проданого 
а границю с тьімь имєнїємь имєли а тє(ж) прото и (!) тор- 
говли бьілї (XV ст. СЯ 42). 

2. товар, крам (36): и доконали єсми сь ними штобн 
ходили, у нашои земли и сь своими торговлАми (Сучава, 
1408 Сові. II, 630); и па(к) би имь доброво(л)но и слобо(д)- 
но и засі поихати сь оусими своими трьговліми (Сучава, 
1456 ПМВП); ХотА чи с клопотомь конєць оучини(т) 
оуставлАємь коли (ж) которьш мєщанїнь алюбо соукна 
алюбо иньїи торговли а которомоу зємлєнїноу бє(з) запїсЖ 
повєри(т)... тогдьі имєєть тоть мєщанїнь добрими лю(д)ми 
на нє(г) досвє(т)чи(т) (XV ст. ВС 18 зв.); потврьдили им 
старїи закон како ни єдин чловікь... они аби не платили 
малоє мито тамо оу Брьладі, ни от єдиной трьговли (Бир- 
лад, 1495 ВБ II, 64); 
трьговли друбньїи (1) роздрібний товар, роз¬ 

дрібний крам: ту(т) к на(м) пришли брашовіни и жа(лу)- 
ю(т), ажє не лишите и(х) продавати свои трьговли друб¬ 
ньїи, крамарє, ка(к) продали при нашє(г) родитєлі (Суча¬ 
ва, 1435 Сові. II, 695). 



•ТОРГОВСКИМ 439 тотин 

ФОРМИ: наз. одн. торговлм, торговлі 3 (1370 Р 18; 
1456 Сові. II, 791; 1460 Вй II, 275); торгувлм 1 (1378 Р 
25); род. одн. трьговли, трь(го)вли 3 (1448 Созі. II, 324; 
1458 Ш/?«А» 512; 1495 ВИ II, 64); торговли 1 (1463 ВО II, 
295); знах. одн. торговлю2 (1449 Созі. II, 743; 1458 ВО II, 
261); трьговлю 2 (1437 Созі. II, 709; 1452 Созі. II, 759); 
зам. род. о(т) торговлю 1 (1448 Созі. II, 741); вам. ор. сь 
торго(вл)ю 1 (1449 Созі. II, 743); ор. одн. торговлєю 8 
(1435 Созі. II, 676; 1448 Созі. II, 741; 1449 Созі. II, 743; 
1458 ВО II, 261, 262; 1475 ВО II, 329); трьговлєю 3 (1452 
Созі. II, 759); наз. мн. торговли 1 (XV ст. СЯ 42); зам. 
род. о(т) уси торговли 1 (1455 Созі. II, 772); знах. мн. тор¬ 
говли З (XV ст. ВС 6 зв., 18 зв.); трьговли 1 (1435 
Созі. II, 695); торговлі 1 (1439 Созі. II, 59); трьговлі 1 
(1453 ПГОВ)\ ор. мн. торговл/лми, торговліми 4 (1408 
Созі. II, 630; 1434 Созі. II, 668; 1447 Созі. II, 732; 1463 
ВО II, 295); трьговліми, трьговл/ами 3 (1455 Созі. II, 771; 
1456 ПМВП). 

^ТОРГОВСКИИ див. *ТОРГОВСКЬІИ1. 
*ТОРГОВСКЬІИ 1 прикм. (7) (пов'язаний з торгівлею) 

торговий, торговельний (4): а єшчє єсми дали ливовчаном, 
абьі держали соби один домь торговским обьічаємь оу со- 
чаві але оу томь домоу абьі корчмьі не держали, ани ятки, 
ани бровара (Сучава, 1456 Со5і. II, 791); Толко за свадоу 
торговскою и за татбоу, що сі застанет лицем оу трьгоу, 
аби соудили дворници торговскои (!) тоти люди от Радов- 
ци (Сучава, 148І Ви І, 257); 
дворници тєрговски (1), дворници 

торговскои (1) див. ДВОРНИКЬ; р А д ц а 
трьговскьіи (І) див. РАДЦА1. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. торговским 1 (1456 Созі. II, 791); 

торговскьім 1 (1460 ВО II, 276); ор. одн. ж. зам. знах. 
торговскою (1479 ОС 140; 1481 ВО І, 257); наз. мн. ч. 
тєрго(в)ск(и) 1 (1479 ОС 140); ! торговскои 1 (1481 ВО 1, 
257); род. мн. зам. наз. рА(д)ци трьговскьі(х) (1458 ОІР«Ау> 
512). 
Див. ще *ТОРГОВЬІИ. 
*ТОРГОВСКЬІИ2 прикм. (4) міський, городянський (2): 

тім (зіс.— Прим, вид.) мьі... дали єсми ємоу... село, на 
имі панчєщи... и місто млиноу на ракові, гдє имєть лю¬ 
бити, оу тр'ьговско(м) хотарі (Сучава, 1448 Созі. 11, 359); 
а тоти люди оуси кулко иму(т) бьіти, оу тоту монастьі(р), 
да є(ст) и(м) слободно... сино косити, оу торговскою 
цариноу сочавскоє (Сучава, 1453 Созі. II, 461); 
торговєскьіє людї є (1) городяни, міщани: 

а тотьі люди оуси кулко иму(т) бьіти, оу тоту монастьі(р), 
да є(ст) и(м) слобо(д)но... жито сїати... яко (ж) торговєс- 
кьі(х) людїє (Сучава, 1453 Созі. II, 461);трьговскьіи 
чєловікь (1) городянин, міщанин: а па(к) ли име(т) (!) 
мистичи о(т) нємца тігати или оуспоміноути за то(т) 
хота(р) боу(д) кто о(т) тр-ьговского члка (!), то(т) да запла¬ 
ти^) завізкоу сто роубли срєбра (Ясси, 1455 Созі. II, 
526), 
ФОРМИ: род. одн. ч. трьговского (1455 Созі. II, 526); 

місц. одн. ч. оу трьговско(м) (1448 Созі. II, 359); знах. одн. 
ж. торговскою (1453 Созі. II, 461); род. мн. зам. наз. тор¬ 
говеє км(х) людїє (1453 Созі. II, 461). 

*ТОРГОВЧАНИНЬ ч. (1) торговець: Стєфань воєвода... 
пише(м) вьсімь бояромь... варе кто имаеть должника оу 
братові, щобьі ни єдинь залогь не оузАл-ь на торговчА- 
ньї о(т) братова разві (в ориг. разді.— Прим. вид.) коли 
познаєть... дльжника лнцємь (Сучава, 1435 Созі. 11,692). 
ФОРМИ: знах. мн. торговчмиьі (1435 Созі. II, 692). 
Див. ще ТОРГОВЄЦЬ. 
*ТОРГОВЬІИ прикм. (2) (пов'язаний з торгівлею) тор¬ 

говий, базарний: Се же при даль юрьиї болковичь и своєю 

братьєю к цркви стму николі землю пашную и землю 
бортную и клітку торговую (б. м. н., бл. 1350 Р 8); Мар- 
тинь жалова(л) йа микоулоу и(ж) емоу вьінА(л) ис калитьі 

осмь копь гро(ш)и квальто(м)ь на (до)броволнои дорозі 
оу торговоую днин(оу) (XVст. ВС31 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. торговую, торговоую (бл. 1350 

Р 8; XV ст. ВС 31 зв.). 
Див. ще ^ТОРГОВСКЬІИ1. 
ТОРГУВАТИ див. ТОРГОВАТИ. 
ТОРГУВЛА див. ТОРГОВЛА. 
*ТОРП>! див. ТРЬГЬС 
*ТОРГЬ2 див. ТРЬГЬ2. 
*ТОРГЬ див. ТРЬГЬ2. 
! ТОІЩШІ (ТОРНОиЧ) див. ТРЬГЬ1, 
ТОРКА ч. (1) (особова назва): а такожє єсми потвердили 

монастироу... оуси татаровє... на имі татаро(м)... чюр- 
лика и сь чєлідью си, торка, си(н) кряков (зіс.— Прим. 
вид.) (Сучава, 1462 Созі. О. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. торка (1462 Соз^. О. 11). 
*ТОРМИТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ті(м) мьі... потвердили єсми ємоу оу нашєи зєм- 
ли... села на имі боучюміни... а дроугоє пониже то(р)- 
митєщи, гдє е(ст) микоула жоудє (Сучава, 1434 Созі. І, 386). 
ФОРМИ: род. тормитєщи (1434 Созі. І, 386). 
*ТОРОКАН ж. (2) (назва річки у Вітебській землі): 

Ино тьіми разьі... за тоую сто коп грошей широких про¬ 
дали єсмо Єго Милости дворєц наш... оу гранєх, почон- 
ши: по Митин роубєж Чирчинскии, а по Торокан (Друцьк, 
1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. Торокан (1492 А5 III, 23); ор. одн. 

Торокаию (1492 А5 III, 23). 
ТОРОКАНОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Тараканів; А сє я пан Гриб Ивєшєнєвич... запродал єсми 
имєнє своє на имА Торокановь оу луцком повєтє (Острог* 
1488 АЗ І, 88). 
ФОРМИ: наз. одн. Торокановь (1488 А$ І, 88). 
ТОРТОРЄЩЇИ мн. (5) (назва села у Молдавському'кня¬ 

зівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє... 

дали и потвердили єсми томоу стомоу монастироу села... 
на имі ... рьидьчєщїи и торторєщїи (Сучава, 1462 Созі. 
О. 10); И за тим ли пак оу ставши слоуга наш Козма и 
вєрноул тоти вьішєписанних пинізи свАтомоу монастирю 
от Бистрицоу пон(є)жє тоє село Торторєщи а ми єсми 
оузАли кь нашємоу хотароу от Камєнню (Сучава, 1475 
ВО І, 206). 
ФОРМИ: наз. торторєщїи 1 (1462 Соз^. О. 10); род. Тор- 

торєщь 1 (1475 ВО І, 206); то(р)торєщи 1 (1467 Мій. Оос. 
125); знах. Торторєщи (1462 Созі. О. 10; 1475 ВО 1, 206). 

•ТОРУНЬ ч. (3) (назва міста у Польщі, пор. Тогигї) 
Торунь: а коли которьіи торговець поидєть торговать 
из торунА через бєрєстиє до лучьска без пєчали будтє 
(б. м. н., 1341 Р 2). 
ФОРМИ: род. одн. торунм (1341 Р 2); знах. одн. торунь 

(1341 Р 2), 
! ТОРЬІИ (НЄКОТОРЬІИ) (1): а бЖдє(т) ли виноватьі(и) 

позва(н) пєрвьі(и) дроу(г)и трєти(и) на ро(к) а не станєть 
тогдьі сказоуемьі то(т) которьш пєнєзи позьіча(л) алюбо 
торьі(и) (!) речи записаньї по трє(т)ємь рокоу имаеть моць 
продати алюбо оборотить коуда хочєть (XV ст. ВС 18). 
Див. НЄКОТОРЬІИ. 
ТОТ див. ТОТЬ. 
ТОТА ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... знаме¬ 

нито чиним... ожє... дали єсми и потврьдили томоу... мо¬ 
настироу... цигане на имі: Микоула сь чєлідєю... и Тота 
и синь єго Цицоул (Сучава, 1487 В О І, 310). 
ФОРМИ: наз. одн. Тота (1487 ВИ І, 310). 
ТОТИ див. ТОТЬ. 
ТОТИ див. ТОТЬ. 
ТОТИН прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 

ним... оже... дали єсмн и потврьдили томоу свАтомоу мо¬ 
настироу... цигане на имі Лука... и Калинча синь Тотии, 
(Сучава, 1487 ВО І, 312). 
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ФОРМИ: наз. одн. ч. Тотин (1487 ВБ І, 312). 
Пор. ТОТА. 
*ТОТОЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): <а хо)тарь ємоу почавши... о(т) іТп'Оєщи на край 
доуброві (Сучава, 1414 Сові. І, 111). 
ФОРМИ: род. тотоєщи (1414 Сові. І, 111); ор. тотоещи 

(1414 Сові. І, 111). 
І ТОТОМА див. ТОМА. 
*ТОТОГЬ див. ТОТЬ. 
! ТОТРЄБНА див. ПОТРЄБНО. 
ТОТРОУ1БСКИИ прикм. (1): мьі стєфа(н) воєво(д)а... 

знаменито чини(м)... ожє прїидоші прі(д) нами... па(н) 
иванко унгоуріновь и(с) панею своєю... и продали... свою... 
о(т)ниноу... на имі сєлоу моунтє оу тотроу(ш)скои волости 
(Сучава, 1466 БІЯ^Аь 519). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. оу тотроу(ш)скои (1466 БІД«А» 

519). 
Пор. *ТОТРОУШЬ1. 
♦ТОТРОУШЬ1 ч. (3) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві): Стєфань воєвода... пишємь сЖдцємь о(т) бакові 
н о(т) тотруша (Устя Башія, 1435 Сові. II, 677); А коли 
имоут (сА) воротити, от каждого терха оу Тотроуши по 
в грошк (Сучава, 1460 БО II, 274). 
ФОРМИ: род. одн. тотруша (1435 Сові. II, 677); місц. 

одн. оу Тотроуши (1460 ВБ II, 274). 
ТОТРОУШ Ь2 ч. (9) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): а коли сА ймуть воротити, огь каждого тєрху, 
на тоггруши, по два гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 631); 
Тім ми... дали и потврьдили єсми ємоу от нас... єдна 
селища оу томжє хотари на Тотроуш на имі гдє бил Оана 
(Сучава, 1488 ВБ І, 345). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на (оу) тотроушь (1434 

Сові. II, 669); род. одн. зам. місц. на (у) тотроуш а (1408 
Сові. II, 631; 1448 Сові. II, 3551; міси. одн. на тотруши 2 
(1408 Сові. II, 631; 1456 Сові. II, 789); иа (оу) тотру(ш), 
Тотроуш 3 (1443 Сові. II, 155; 1456 Сові. II, 789; 1488 ВБ 
І, 345). 
ТОТЬ,ТОТЬ, ТОТ, ТЬТЬ, ТОТИ, ТОТЬІ, той, ТЬИ, ТЬІи, 

ТОТН займ. (7287) 1. (вказівний) той, цей (3922): у того 
гостшща кгрунгь Теременский по левой руце, а по правой 
Поддубецький (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/VI, 2); исталосА 
при державі пана отьі старостві рускоі злі (!) ожє купиль 
пань вАтславь дмитровьскии дворище ись зємєю (так.— 
Прим, вид.) яко из віка слушало к тому дворищю вшитци 
вжиткове што дн(с)ь суть и потомь могуть бьіти (Львів, 
1370 Р 18): СЬоііаЬ рак іу сЬоііеІ регетігуіа іоЬо з 5гші- 
ІгукЬауІот, по ту ІеЬе к іоти пе ргуризіут а іусЬ оЬісі 
пікак пе Ш02ет па зеЬе роїогуіу (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140); мьі князь Семень Александровичь дали есмо 
село Жердеву боярину нашому пану Андрію Морозови, 
со всимь с тьімь, што ку тому селу прислушаеть (Київ, 
1459 ЗНТШ XI, 13); и поставили есми обро(к) нашєи бо(л)- 
ницн о(т) нашєго стаго монастирі о(т) зоуграфа що ми по 

божїєи воли тотоу бо(л)ницю сами смо оутврьдили (Сучава, 
1471 БІР«Ат> 527); Што писаль еси до нась, што тамь дер¬ 
жала землю Карпь Лупаньдичь, а даль бьіль землю тую 
ещо небощикь князь Семень (Краків, 1487 РИБ 434); 
Тежь паномь владьічньїмь десятникомь не надобі вь тьі 
люди уступатися вь монастьірскіе (Мстиславль, 1500 АСД 
II № 3); 

(у сполуч. з іменником із часовим значенням) даний, цей 

(ЗО): а до спсова днє ажє не викупить єго на тоть рокь 
имієть держати то село опАть (так.— Прим, вид.) до дру¬ 
гого року (Львів, 1386 Р 31); а пса(н) в олтушькові во втор- 

ни(к) оу твій жо днь по оуспєньи стій бци (Олтушків, 
1424 ДГВВ)\ а мьі на тоть дє(н) и на тоє оудрєчєноє 
мистцє имаємь поставити сА прє(д) єго мл(с)тию (Сучава, 
1455 Сові. II, 774); А кому коли отпустили мьіта луцкого 

з ласки нашое в тих его трех годех, мает он то записати 
(Вільна, 1498 АЛРГ 82); 
того часоу (2), до того часу (5), кіоти 

с 2 а з и (1), оу (в)том часоу (5), на т о т (т о й, 
т ь и) час (8), о у (в) т о т (т ьі и) час (24), о у 
(в) т ьі и ( т ьі) ч а с ьі (4), тими ч а с ьі (7), т ьі м 
часом (1), до тьіхь часовь(З) див. ЧАСЬ. 

2. (співвідносне слово в головному реченні) той, цей (694) 
(у постпозиції) (498); а коли будєть по миру кто не оус- 
хочєть даліи миру держати тоть о(т)повість (б. м. н., 
1352 Р 6); а кто на то оустанєть тоть заплатить гривну 
золота вьіньї а гривну золота послухомь (Львів, 1386 
Р 16); А не останут ли сА діти по лєнковє животі... а любо 
кому ленко прикажєть по своє(м) животі тому тако жь 
та А села держати вічно (Житомир, 1433 Р 127); а хто бьі с 
того ділоу вьістоупил або роушил, тоть имаєть виноу 
заплатити г(о)сп<о)д<а)рю вєликомоу королю (Луцьк, 
1475 А8 І, 70); то потвержаемь симь нашимь листомь 
Ивашку Полозовичу... зь землями пашньїми... и тимь 
озеромь, што подь Те(ре>бенемь (Городно, 1497 РИБ 
683—684); а по наши(м) животи, кто будє(т) г(с)п(д)рь на¬ 
шєи зємли, а то(т) аби и(м) оутвь(р)ди(л) и оукріпи(л) 
(Сучава, 1500 Сові. 8. 234); 

(у препозиції) (196): тому все (то) што к цр(к)ви прє- 
даль єсмь и своєю братиєю (б. м. н., бл. 1350 Р 8); мьі ве¬ 

ликий кнзь швитрикгаиль... чиним(и) знакомито... ижє.. 
даємь и дали есмо тому... пану андрію... село михлинь 
у луцкомь повіте... со всимь с тимь што к тьімь сєломь 
з віка здавна слушало (Київ, 1433 Р 118—119); абьі тоє 
што к ва(м) писали бєзо лети писали (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ)\ продал єсми отчину свою и дєди- 
ноу на имА Йвану Дробишоу Мжуровичоу озерєнское 
дворищо... и со всим с тьім, што к тому дворищу слушит 
(Острог, 1464 А8 І, 57); А пак тоти дви привилии, що их 
дала Мьрєиа, дочка Лазора... а аз господство ми єще 
єсмь их дал обидви оу роуки молєбникоу нашемоу кир 
Паисїє єгоумєноу (Сучава, 1488 ВБ І, 348); И потвержаемь 
тьіе люди симь нашимь листомь вічно... ему самому, и его 
жоні... со всими ихь землями... И СО ВСИМЬ ЗЬ ТЬІМЬ, што 
здавна... при слухало (Краків, 1500 АЛМ 58). 

3. (анафоричний, у знач, іменника с.) то, це (2357): 
а на то есми даль господи ну отцу владьіце сию грамоту мою 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /V1, 2); мьі вєликиї кнзь швїтрик- 
га(л) свідомо чинимь всАкому симь нашимь листомь кто 
во нь возрить или оусльїшить чтучи кому жь будєть того 
потрєбно... ижє дали есмо... лєнькови зарубичю таА села 
(Житомир, 1433 Р 126); а к тому собе причинити может 
(б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/1V, 18); Волень онь то отдати, 
и продати (Краків, 1500 АЛМ вип. 2,59); 

над то надо все (1), над томь над оусімь 
(1) до цього всього: а над томь на оусімь, мьі ...хрєсть 
(зіс. — Прим, вид.) цєлоуємь (Ясси, 1445 Сові. II, 726); 
а ещє надь то надо все... печать нашю казали есмо при¬ 
вісити (Луцьк, 1452 Р 161). 
О бо гь с того свєта в з я л ь (1), б о г ь с 

того свєта собраль (1), боже заховай 
того (1) див. БОРЬ х; б о л ш є того (6), б о л ш е 
от т о г о (1) див. БОЛШЄ; зходитн зь того 
світа (1) див. *ЗХОДИТИ; пєрвєи того (4) 
див. ПЕРВЕЙ2; перво того (2) див. ПЄРВО 3; з ь 
світа того изити(І) див. *СВГ6Т'Ь; стати на 
томь (1) див. СТАТИ1; до т о г о (2) див. ДО1; зь 
світа того и зити (1), с того світа сьи- 
ти (2) див. ’ХВ'БТЬ; то єсть (ІІ) див. БЬІТИ1 І; 
в той мірє (1), подь тою мер ою (1) див. 
М'БРА; к тому (24) див. КЬ1; по тому (42) 
див. ПО1; о у томь (43) див. ОУ; т ьі м и р а з ьі (33) 
див. *РАЗ'Ь1; п о д т ьі м и с л о в ьі (2) див. СЛ ОВО; 
пєрєдь тьімь (19) див. ПЄРЄДЬ; предь тьімь 
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(3) див. ПРЄДЬ 1; т ьі м ь обьічаємь (15) див. ОБЬІ- 
ЧАИ 2; т ьі м ь способом^ (1) див. *СПОСОБЬ; 
т ьі м ь оурАдомь(І) див. *0 УРАДЬ; до т ьі х ь 
мі сть (3), от тьіхьмЬсть (3) див. ЛРБСТО1. 
ФОРМИ: паз. одн. ч. тоть. тоть. тот. тьть. іоіЬ. тоґті 

724 (1352 Р 6; 1370 Р 18; 1388 ЇРБ 104; 1401 АкВАК III, 
2; 1415 Сові. І, 116; 1432 Созі. І, 343; 1443—1446 Р 147; 
1478 АрхЮЗР 1/ІУ, 8; XV ст. ВС 19 зв.; 1500 Сові. 5. 234 
і т. ін.); той 17 (1392—1393 РФВ 170; 1408 АкЮЗР І, 6; 
1414 БІД«А* 441; 1430 ГВКЛ 8; 1445 Сові. II, 226; 1466 
АЗ І, 60; 1471 527; 1479 ВБ І, 221; 1495 ВМБС ї 
т. іи.); тоти... наш слуга 7 (1443 Со$і. II, 155; 1459 Созі. 5. 
21; 1479 ВИ І, 226; 1491 Соні. Б. 36; ВИ І, 445; 1495 ВИ 
II, 39, 84); тоти... слоуга наші. 4 (1434 Сові. І, 398; 1436 
ВАМ 33; 1452 Сові. II, 425; 1456 Созі. II, 568); тьи, ть(и) З 
(1392—1393 РФВ 170; XV ст. ВС 21 зв.; 1400 Сові. І, 26); 
тни 1 (1411 МіН. АІЬ.)\ рад. одн. ч.ш с. того. то(г), іЬоЬо* 
іоЬо, тго655 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1349 Р 4; 1375 Р 20; 
1394 Р 54; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1435 Сові. II, 682; 1455 
Сові. II, 525; 1460 Сові. 3. 40; 1479 ВИ II, 351; бл. 1500 
ПИ № 2 і т. ін.); коли же І то потребизна боудєт 1 (1467 
ВИ І, 122); зам. наз. ч. то(г) истинни слуга 1 (1438 Сові. 
II, 26); дав. одн. чс. томоу, том(оу), то(м)оу, то(моу), 
іоти, том<оу>, том(у) 997 (1322 АрхЮЗР 1/VI, 3; 1349 Р 
3; 1370 Р 18; 1401 АкВАК III, 2; 1421 Сові. І, 142; 1440 Р 
142; 1453 БІД«А* 503; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1487 ВИ 
І, 291; 1493 АЛРГ 56; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); І тотоу 1 
(1439 Сові. II, 62); ! т кому 1 (1349 Р 3); знах. одн. ч. тоть, 
тоть, тьть, тото, тот, то(т), іЬ.оі 150 (1352 Р 5; 1378 Р 26; 
1388 Р 37; 1411 Р 77; 1434 Сові. І, 391; 1447ЛКБВ; 1470 АЗ 
I, 65; 1490 ВИ І, 394; XV ст. ВС 23 зв.; 1499 БО II, 450 і 
т. ін.); того, то(го), то(г), т<ого> 65 (1388ЇРБ 108; 1435 
Сові. II, 682; 1449 Сові. II, 743; 1450 ЗНТШ XI, 7; 1458 ВО 
II, 262; 1479 ВО II, 351; 1484 ЯМ; 1495 АЛМ 83; XV ст. 
ВС 19; 1500 Сові. 3. 231 ї т. їн.); той 13 (1369 ПСЧК; 1388 
Р 40; 1401 АкВАК III, 2; Р 65; 1409 Р 74; 1418 Р 88; 1456 
БІР*/Ь 511; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 193; 1475 АЗ І, 71 і т. ін.); тнн 4 (1352 Р 5; 1411 
МіН. АІЬ.; 1424 ДГВВ; 1473 АрхЮЗР 8/1V, 102); тьи, 
ть(и) 2 (1400 Сові. І, 26; 1479 ВО II, 351); ть 1 (1462 ВО II, 
292); тото(ть) 1 (1404 Р 68); а мнЬ дали в то час оемо= 
тр^ли 1 (XV ст. ВОРСР 179); на ! ть запис 1 (1462 ВО 
II, 292); ор. одн. чс. тьімь, тьімь, тьім, тьі(м), іут, іЬут 
182 (1369 ПСЧК; 1386 АрхЮЗР 8/1, 1; 1393 Р 51; 1411 Р 
79; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1448 Сові. II, 734; 1457 Р 
165; 1465 АкВАК III, 4; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); 
тинь, тим, ти(м), іЬіт 11 (1395 ОБ 166; 1434 Сові. II, 663, 
666; 1436 Сові. II, 702; 1439 Сові. II, 714; 1445 Р 150; 1456 
ГПХМ; 1491 ВО І, 473; 1497 РИБ 684 і т. ін.); т-ьмь, т*мь 
7 (1415 Сові. І, 121, 122; 1418 Р 89; 1443 Сові. II, 131; 1458 
ОЖДМ); тем, тє(м) 2 (1481 ГПМ; 1500 ЗО 7); тьтнмь 1 
(1400 Р 60); Ітомь, іЬот 2 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1445 Созі. 
II, 726); місії, одн. ч., с. при (на, о, оу, в) томь, томь, том, 
то(м), іошо, іЬот 542 (1352 Р 6; 1388 ЇРБ 108; 1401 АкВАК 
III, 2; 1412 Р 81; 1437 АЗ І, 34; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1463 
АЗ І, 56; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.; 1488 ВО І, 347; 1500 ДПЖН 
і т. ін.); иа (при) тоумь, тоумь, тоу(м) 6 (1436 Сові. II, 702; 
1458 ПГСММЦ; 1463 ВО І, 73, 74); рггі Шіт ! (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4); ц іоти 1 (1465 01 176); о тнмь 1 (1410 
АкВАК XI, 5); ргу іет 1 (1395 ОБ 166); ! обАзоуєм сА оу 
то господарю 1 (1462 ВО II, 282); ск. н. при т 1 (1496 АЛРГ 
69); наз. одн. с. тоє, тое 320 (1388 Р 39; 1411 Р 79; 1415 
Сові. І, 116; 1420 Сові. І, 135; 1434 Созі. І, 365; 1448 Сові. 
II, 324; 1456 ГПХМ; 1472 БІД«А» 522; 1488 ВО І, 356; 
1500 Сові. 3. 230 і т. ін.); то 242 (1370 Р 18; 1386 Р 31; 1400 
Сові. 1,27; 1419 БІД«Ау> 444; 1430 Р 116; 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 139; 1448 Сові. II, 300; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 
1489 ВО І, 374; 1500 ЗО 7 і т. ін.); тою 3 (1388 ЗІ 678; 
1418 Сові. І, 127; 1456 Сові. II, 789); тоа 1 (1441 ОВАс 
35); ! та 1 (1456 ОІДкА» 511); знах. одн, с. то, іНо 826 

(1322 АрхЮЗР 1/VI, 3; 1349 Р 4; 1375 Р 20; 1393 Созі. І, 
13; 1410 АкВАК XI, 5; 1436 БІД«А» 469; 1456 МіН. 213; 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1484 ЯМ; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); 
тоє, тое 462 (1386 Р ЗО; 1410 АкВАК XI, 2; 1435 або 1436 
Сові. І. 494; 1445 ЗНТШ СXV. 19: 1462 ВО І. 52: 1480 ВО 
I, 238; 1491 АрхЮЗР 8/1V, 158; 1499 АСД VI, 3; XV ст. 
ВС 12; 1500 ДА 260 і т. ін.); тото 13 (1411 439; 1418 
Сові. І, 127; 1424 Р 99; 1434 Сові. II, 675; Р 130; 1456 Сові. 
II, 790; 1458 ОІД«А% 513; 1460 ВБ II, 274; 1466 ВО І, 114; 
1488 ВО І, 342 і т. ін.); ть, ть, т 5 (1388 ЗБ 678; 1395 Сові. 
II, 610; 1400 Р 61: 1434 Р 131; 1439 МіН. 206); на того село 
2 (1483 Сові. О. ЗО; 1488 ДГСВМЩ); тоє половина от Тор- 
торещи 9 (1449 Сові, II, 379; 1475 ВО І, 206; 1487 ВО І, 
297, 308; 1488 ВО І, 325; 1490 ДА 255; 1491 ВО І, 473); 
наз. одн. ж. тая, та/а, таа, іа]а 45 (1388 ЇРБ 107; 1443 
Сові. II, 132; 1458 Р 167; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; бл. 1471 
ЛКЗ 93 зв.; 1484 ЯМ; 1489 РИБ 433; 1494 РИБ 560; 
1498 АЛМ 163; 1499 ВФ і т. ін.); тота 19 (1418 Сові. І, 126; 
1433 Сові. І, 350; 1443 Сові. II, 132; 1464 ОІД«Ау> 517; 1475 
ВО І, 203; 1480 ВО І, 244; 1490 ВО І, 420; 1492 ВО І, 506; 
1497 ВО II, 119; 1499 ВО II, 155 і т. їн.); та 3 (1378 Р 26; 
1404 Р 70; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); зам. наз. ч. тота истин- 
ньш слоуга 1 (1472 Созі. 0. 26); зам. наз. с. тота привилїе І 
(1490 ВО І, 434); зам. знах. с. а тота привилїе они загоу- 
били 1 (1493 Сові. 3. 175); род. одн. ж. тоє, тое, 4о)е 61 
(1388 ЇРБ 108; 1401 АкВАК III, 2; 1440 АрхЮЗР 1/ІУ, 5; 
бл. 1458 Р 168; 1465 ОБ 176; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1478 АЗ 
І, 76; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9; 1494 РИБ 560; 1500 
ДПЖН і т. ін.); той, іої 57 (1401 Р 66; 1407 Р 72; 1408 
Сові. І, 61; 1421 Сові. 1,143; 1439 Созі. II, 31; 1462 ВО II, 
283; 1488ДГСПМ; 1492 Сові. 3. 162; 1497 ВО II, 99; 1499 
ВБ II, 419 і т. ін.); тоь 9 (1375 Р 20; 1377 Р 24; 1386—1418 
Р 35; 1388 Р 43; 1400 Сові. II, 619; 1409 Р 74; 1434 Р 131; 
1436 Сові. II, 706); тоеи, іоіеі, іоіеу 7 (1430 ГВКЛ 7, 8; 
1467 СП № 13; 1478 АрхЮЗР 1/ІУ, 8; 1500 ДПЖН); 
! то* 2 (1415 Сові. І, 121; 1462 ВБ І, 70); І ти 1 (1498 АЛМ 
163); дав. одн. ж. той, то(и) 122 (1377 Р 24; 1408 Сові. І, 
61; 1429 Р 113; 1438 ОВАс 27; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1453 
Сові. II, 445; 1479 ВО І, 228; 1483 Сові. 3. 122; 1487 ВО І, 
304; 1500 АСД II, № 3 і т. ін.); І то жене боуд*Ь(т) лї єє 
вол А 1 (XV ст. СД 40 зв.); знах. одн. ж. тую, тоую, іиіи, 
то(у)ю 101 (1352 Р 7; 1388 ЇРБ 104; 1398 ДГПМ; 1408 
АкЮЗР І, 6; 1430 Р 116; 1499 АЛМ 8; 1472 АрхЮЗР 
8/ІІІ, 2; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 11; XV ст. ВС 22 зв.; 
1500 ДПЖН і т. ін.); тотоу, тоту, іЬоіЬи 46 (1413 ОБ 48; 
1432 Сові. І, 327; 1442 Сові. II, 88; 1453 Сові. II, 461; 1462 
ВО І, 55; 1471 БІД*А* 527; 1483 ВО І, 275; 1491 ВО І, 459; 
1495 ВО II, 55; 1499 ВО II, 450 і т, ін.); ту, тоу, Ній 15 
(1370 Р 18; 1392 Сові. І, 7; 1401 Р 65; 1409 Р 74; 1413 ОБ 
48; Р 83; 1421 Р 92; 1443—1452 АЗ І, 39; 1473 ЗНТШ V, 
3; 1475 АЗ І, 71 і т. ін.); ! о(т), за тою могилоу 2 (1446 
Сові. II, 270; 1488 ВО І, 347); зам. род. мн. за тоую сто коп 
4 (1492 АЗ І, 23; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28; 1496 ВМКФС); 
ту сто копь 1 (1421 Р 92); ор. одн. ж. тою, іоіи 18 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1388 Р 37; 1413 Р 83; 1434 Сові. II, 666; 
1447 Сові. II, 289; 1451 АкЮЗР II, 106; 1475 АЗ І, 70; 
1496 ВО II, 402, 405; 1500 ДПЖН і т. ін.); той 2 (1425 
Сові. І, 168); тоєю 1 (1459 Р 171); зам. род. одн. ж. от тою 
волости 2 (1414 Созі. І, 111; 1466 ВО І, 95); зам. дав. одн. ж. 
к тою монастирю 1 (1460 Сові. 3. 41); А хотар тою част 
села 1 (1472 ВО І, 172); зам. род. одн. с. о(т) тою монастир- 
скоє село 1 (1459 Б ІД* А* 514); зам. знах. ж. тою потоку 1 
(1466 ВО І, 113); місц. одн. ж. оу (в, о, при, на) той, то(и) 
32 (1352 Р 6; 1401 Р 66; 1408 АкЮЗР І, 6; 1418 Р 89; 1444 
АЗ І, 40; 1448 Созі. II, 323; 1453 Созі. II, 454; 1471 Б1Д«А» 
527; 1487 РИБ 434; XIV—XV ст. ОБРН 112; 1499 ВО II, 
449 і т. ін.); в -тьіи 2 (1443—1452 АЗ І, 39; 1492—1493 
ПВФЧ); на тоуи 1 (1451 Созі. II, 403); ! в то 1 (1498 АЛМ 
163; зам. місц. одн. с. оу той прави 1 (1447 Сові. II, 732); 
зам. род. мн. вь той полторусту копь 1 (1494 АЛМ 54); 
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наз. мн. тни, тьі(н) 17 (1437 Сові. І, 541; 1446 Р 154; 
1459 0//?«Л» 514; 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 10; 1487 
АМЛ; 1490 Пам.\ 1495 РИБ 602; 1499 ГОКІР; 1500 
ДПЖН і т. ін.); тотн 12 (1425 Сові. І, 173; 1446 Сові. II, 
251; 1448 Сові. II, 353; 1452 Сові. II, 409; 1453 0/Я«Л» 
503; Сові. II, 461; 1454 Сові. II, 517; 1458 0/Я«Л» 512; 
ПГСММЦ; 1493 ВО II, 22 і т. ін.); тоти 11 (1422 ДГОБ; 
И1Р їі§. 35; 1423 Сові. І, 154; 1425 Сові. І, 169; 1428 Сові. 
I, 228; 1429 Сові. І, 267; 1449 Сові. II, 391; 1458 ПГСММЦ; 
1472 ВИ І, 177; 1491 ВИ І, 452); тне, тне, 1уіе7 (бл. 1471 
ЛКЗ 90, 92, 92 зв.; 1496 АЛРГ 71; ПДВКА 60; 1498 
АрхЮЗР 8/1V, 119 і т. ін.); тии, тїи 3 (1375 Р 20; 1499 ВО 
II, 425); тїе 1 (1456 ГПХМ); ти І (1484—1486 ГСПТЗ); 
! тот 1 (1444 0/В«Л» 481); наз. мн. ч. тоти 29 (1413 Р 83; 
1428 Сові. І, 201; 1443 Сові. II, 144; 1454 Сові. II, 509; 
1458 ПГСММЦ; 1467 Сові. 8. 68; 1479 ВО І, 228; 1483 
ВО І, 272; 1490 ВИ І, 434; 1495 ВАМ 70 і т. ін.); тни, 
тьі(и), *уі 23 (1421 Р 96; 1430 Р 116; 1447—1492 ЛКБВ; 1462 
ВО II, 283; 1465 0/Я«Л» 518; 1482 Л5 1, 79; 1489 РИБ 
431; 1491 Л5 І, 94; XV ст. ВС 14; 1498 ВО II, 414 і т. ін.); 
тотн 23 (1415 Сові. І, 121; 1426 Сові. І, 182; 1427 Сові. І, 
193; 1437 МІН. 302; 1439 Сові. II, 51; 1448 Сові. II, 323; 
1467 ВО II, 297; 1478 ВО І, 218; 1485 ВИ II, 371; 1495 
ВИ II, 248 і т. ін.); тне, іуіе 21 (1388 2РБ 108; 1389 РЕА 
І, 27; 1451 АкЮЗР II, 106; бл. 1458 Р 168; бл. 1471 ЛКЗ 
92, 92 зв.; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20; 1481 ВО II, 
365; 1489 АКВ\ 1496 ВМКФС і т. ін.); ти 3 (1392—1393 
РФВ 170; XV ст. ВС 8 зв.; 1401 Р 66); тии, тїи 3 (1392— 
1393 РФВ 170; 1395 Сові. II, 610; 1419 0/Я«Л» 444); тн З 
(1431 Сові. І, 311; 1443 Сові. II, 128; 1457 Сові. II, 810); 
тил 1 (1440 йВАс 32); тотїе 1 (1454 Сові. II, 513); наз. 
мн. ж. тни, тн(и) 8 (1404 Р 70; 1495 РИБ 602; XV ст. 
ВС 18; СЯ 39 зв., 41, 42 зв.; 1498 ГВКЛ 22); тоти 7 
(1470 0/Я«Л» 523; 1490 ОС 147, 148); тотн 3 (1443 
Сові. II. 126: 1448 Сові. II. 738: 1499 ВО II. 1661: тне 2 
(1451 АкЮЗР И, 106; 1491 Л5 І, 97); тїа 1 (1490 ОС 148); 
ІЬу 1 (1413 Сі 48); наз. мн. с. тни 8 (1487 Л$ 1, 85; 1489 
А5 І, 89; 1497 ВО II, 112; XV ст. ВС 35; 1499 Л5 1, 118; 
ВО II, 448); тая, таа 4 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1434 Р 128; 
1436 Сові. 1, 460; 1488 ВО І, 345); тоти3 (1491 ВО 1, 463; 
1495 ВО II, 59; 1499 ВО II, 162); тне 3 (1482 Л5 І, 80, 81); 
тота 2 (1445 Сові. II, 212; 1464 0/Л?«Л» 517);! той 1 (1457 
ВО 1, 4); Іа 1 (1433 ЗНТШ ^XXV1, 141); 1 таяя 1 (XV ст. 
ВС 10); род. мн. тьіхь, тнхь, тихо, тнх, тьі(х), іусЬ 180 
(1361 АСІ 6; 1388 2РЬ 106; 1395 Сові. II, 610; 1420 
Л5 І, 25; 1434 Р 130; 1446 АкЮЗР І, 18; бл. 1458 Р 167; 
1489 Л5 І, 89; XV ст. ВС 28 зв.; 1500 ДПЖН і т. ін.); 
т*хт«, т*хь, т*хо, т*х, т*(х), тмх, тм(х) 36 (1370 Р 18; 
1390 Р 176; 1408 Сові. II, 633; 1424 Р 106; 1434 Сові. II, 
630; 1436 ВАМ 33; 1458 0/Я«Л» 512; 1472 0/#«Л» 530; 
XV ст. ВС 30 зв.; 1495 ВО II, 59 і т. ін.); тих, ти(х) 34 
(1378 ЗНТШ И, 5; 1453 Сові. П, 492; 1456 ГПХМ; 1470 
ВО 1, 155; 1472 0//?«Л» 530; 1479 ОС 140; 1481 ВО І, 257; 
1488 ВО І, 355; 1495 ВО II, 59; 1499 ВО II, 130 і т. ін.); 
тни 1 (1434 Сові. II, 670); тїи І (1408 Сові. II, 633); зам. 
наз. да не да(ст) тн(х) люди ни да(н) 2 (1453 Сові. II, 461); 
залі. знах. мн. с. (дали) есми... столникоу тех вьшієписан- 
ньіе села 1 (1441 йВАс37); дає. мн. т*мь, т*мь, т*мо, тім, 
т*(м), там*, там, іа(м) 133 (1378 ЗНТШ ІЛ, 4; 1388 ЗІ 
678; 1403 Д8 338; 1426 Сові. І, 182; 1434 0/Я«Л» 463; 
1443 Сові. II, 160; 1456X05/. II, 569; 1472 0/Я«Л» 528; 
1483 ВО 1, 272; 1499 ВО II, 167 і т. ін.); тим*, тнм, тн(м), 
іут 102 (1361 АС2 6; 1375 Р 20; 1392—1393 РФВ 170; 
1408 АкЮЗР І, 6; 1433—1443 АРМ; 1446 АкЮЗР І, 18; 
1473 АрхЮЗР ШЯ, 102; 1482 Л5 І, 79; XV ст. ВС 20; 1500 
АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); тим*, тимь, тим, ти(М) 39 (1378 
ЗНТШ ІЛ, 5; 1400 Сові. І, 37; 1414 Сові. І, 111; 1423 Сові. 
І, 154; 1437 Р 136; 1456 ГПХМ; 1470 ВО І, 155; 1483 ВО І, 
267; 1491 Сові. О. 37; 1499 ВО II, 163 і т. ін.); тем, те(м) 
З (1459 Сові. 5. 22; 1479 ВО І, 226; 1491 ВО І, 464); 1 тішн 

селам* І (1409 Сові. І, 65); знах. мн. ч. тни 11 (1408 АкЮЗР 
I, 6; 1496 Л5 І, 245; 1498 АЛМ 169; 1499 ВФ); тнх*, тнх, 
тн(х) 11 (1395 Сові. II, 610; 1444 Сові. II, 208; 1447—1492 
ЛКНКВ; 1459 ВО І, 29; 1475 ВО І, 200; 1489 АМВ; XV 
ст. ВС 25, 28 зв.; 1500 АСД II, № 3); тотн 6 (1434 Сові. 
II, 675; 1446 Сові. II, 251; 1448 Сові. II, 734; ДГПР)-, тоти 
4 (1472 0//?«Л» 530; 1479 ОС 140, 141; 1481 ВО І, 257); 
тне 4 (1498 АЛМ 169; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27; 1500 АЛМ 
внп. 2, 58); тих, ти(х) 4 (1457 Сові. II, 809; 1466 ВО 1, 95, 
96; 1472 0/Я«Л» 530); тн 2 (1459 0/Я«Л» 514; 1500 АСД II, 
№ 3); т*(х) 1 (XV ст. ВС 35); тїе 1 (1456 ГПХМ); тн* І 
(1375 Р 20); знах. мн. ч. тоти 103 (1446 0/Я«Л» 485; 1458 
Сові. II, 815; 1462 ВО І, 52; 1479 ВО І, 221; 1480 ВО І, 
397; 1483 ВО І, 269; 1488 ДГСВМЩ; 1491 ВО І, 452; 
1494 ВО II, 36; 1500 ДА 260 і т. ін.); тни, іуі 43 (1400 
Сові. II, 619; 1404 Р 70; 1408 АкЮЗР І, 6; 1433 Р 125; 
1447—1492 ЛКБВ; 1467 СП № 13; 1475 Л5 І, 71; 1489 
АМВ; 1495 ВК; XV ст. ВС 16 зв.; 1499 ВО II, 450 і т. ін.); 
тотн 26 (1448 Сові. II, 314; 1449 Сові. 11, 386; 1458 Сові. 
II, 814; 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.; 1464 ВО І, 
83; 1476 ВО І, 208; 1483 ВО І, 275; 1486 ВО І, 290; 1492 
ВО І, 506; 1499 ВО II, 135 і т. ін.); тихі, тнх, тн(х) 17 
(1389 РЕА І, 27; 1453 Сові. II, 466; 1462 ВО II, 284; 1491 
Л5 І, 94; 1495 АЛМ 88; 1496 ВМКФС; 1498 АЛРГ 83; 
ВО II, 412; 1499 ВФ і т. ін.); тне, тне, Іуіе 11 (1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1446 0//?«Л» 485; 
1481 ВО II, 365; 1484 ЯМ‘, 1494 РИБ 560, 561; 1497 ПМХ\ 
XV ст. АрхЮЗР ШЯ, 28; 1499 ВО II, 425 і т. ін.); тн 9 
(1386—1418 Р 35; 1388 Р 37; 1403 ДГМ; 1412 Р 81; 1421 
Р 92; 1424 Р 100; 1434 Р 131; XV ст. ВС 9 зв.; 1468 ВО II, 
305); ти(х)2 (1448 Сові. II, 353; 1453 00?«Л» 503); тии 1 
(1488 ЛВ І, 88); т*и 1 (1454 Сові. II, 513); тн* 1 (1436 Сові. 
II, 707); знах. мн. ж. тне, тиє38 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 
1449 АЛМ 8; 1451 АкЮЗР II, 106; 1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV. 21: 1487 РИБ 228: 1489 АКВ: 1491 АохЮЗР 8/IV, 
158; 1495 АЛМ 88; 1498 АрхЮЗР ШЯ, 118; І499 АСД VI, 
З і т. ін.); тни, тн(и) 23 (1447—1492 ЛКБВ; 1489 РИБ 
433; 1490 Л5 І, 92; 1492—1493 ПВФЧ; 1495 РИБ 602; 
XV ст. ВС 15 зв., 17, 23 зв.; 1499 ВО II, 449; РЕА III, 35 
і т. ін.); тоти 8 (1479 ВО 1, 228; 1488 ВО І, 348; 1490 ВО І, 
420; ОС 147, 148; 1495 ВО II, 92); тотн 6 (1448 Сові. II, 
738; 1453 Сові. II, 766; 1456 Сові. II, 791; ЗСФ; 1460 ВО II, 
276; 1499 ВО II, 154); тьі, 1у 3 (1388 2РБ 103; 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141; 1435 Сові. II, 679); тня 1 (XV ст. ВС 19 зв.); 
тии 1 (1460 ВО II, 270); тн* 1 (1487 Л5 І, 239); тих 1 (1488 
ВО І, 347); ! Іуіе гешііи 1 (1433 ЗНТШ ^XXV1, 141); 
знах. мн. с. тне, тне 38 (1322 АрхЮЗР ЇЛИ, 3; 1401 
АкВАК ІII, 2; 1433 В 126; 1445 АкЮЗР І, 17; 1471 АрхЮЗР 
8/111, 627; 1487 Л5 І, 240; 1489 АМВ; 1495 АЛМ 
83; 1496 ВМКФС; 1498 АрхЮЗР \ІЯ\, З і т. ін.); 
таА, тая 24 (1429 Сові. І, 269; 1433 Р 126, 127; 1437 Р 136; 
1446 Р 154; 1458 ВО І, 20; 1468 ВО І, 130; 1473 АрхЮЗР 
8/IV, 102; 1482 Л5 1, 79; 1492 АЛМ ЗО і т. ін.); тни, тн(и) 
21 (1429 Р 112; 1434 Р 128; 1454 АЛМ 12; 1470 Л5 І, 65; 
1485—1500 Л5 І, 121; 1489 Л5 І, 89; 1496 ОПВВД; 1498 
АЛРГ 83; XV ст. ВС 34 зв.; 1499 РИБ 777 і т. ін.); тоти 17 
(1480 ВО І, 239; 1481 ВО І, 248; 1488 ВО І, 356; 1490 Сові. 
8. 141; 1491 Сові. О. 37; 1493 Сові. О. 45; 1494 ВО II, 35; 
1497 ВО II, 107; 1499 ВО II, 162; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); 
тота 10 (1448 Сові. II, 362; 1459 ВО І, 32; 1472 0/Я«Л» 
528; 1480 ВО І, 239; 1481 ВО І, 258); та, Іа 7 (1378 ЗНТШ 
ІЛ, 5; 1390 Р 175, 176; 1391 Р 45; 1401 Р 66; 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141; 1479 Сові. 8. 98); тотн 4 (1413 Р 83; 1447 
Сові. II, 288, 1495 ПГВСА; 1499 ВО II, 162); тн 3 (1404 
Р 70; XV ст. ВС 9 зв.; 1447 Сові. II, 273); тнм, тня 2 (1415 
Сові. 1, 122; 1473 АрхЮЗР 8/1V, 102); тия, тиа 2 (1404 
ГМ); тїе 1 (1497 РИБ 683); тьі(х) двЬ сели 1 (1436 Сові. І, 
455); ор. мн. тими, тнмї, тн(м)и 97 (1392—1393 РФВ 170; 
1401 АкВАК III, 2; 1404 Р 68; 1433 Р 125; 1445—1452 
АрхЮЗР 8/1V, 12; 1452 АкЮЗР І, 21; 1465 АкВАК 111 4; 
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1482 АЗ І, 81; XV ст. ВС 32; 1499 ВИ II, 419 і т. ін.); тіми 
11 (1370 Р 18; 1393 Сові. II, 607; 1403 ДГМ; 1408 Сові. II, 
631; 1434 Сові. II, 668; 1443 ДГСПМН; ПГСММ; 1447 
Сові. II, 288; 1457 ВИ 1, 5; Сові. II, 809 і т. ін.); тими 4 
(1423 £/Р«А» 447; 1453 Сові. II, 462; ПГОВ; 1460 ВИ II, 
373); тоти 3 (1490 йС 148); тими 1 (1436 Сові. II, 701); 
1 ти 1 (1448 491); І тьі 1 (1414 Р 85); місц. мн. 
вь (во, на, оу, о, по) тьіхь, тих, тьіхо, тьі(х) 78 (1388 Р 37; 
1389 РЕА 1, 26; 1430 АрхЮЗР 8/1У, 7; п. ІШАкЮЗР 1, 
17; 1446 АкЮЗР І, 18; 1451 АрхЮЗР 8/1У, 16; 1472 
АрхЮЗР 8/111, 3; 1485—1500 АЗ І, 120; XV ст. ВС 27; 
1500 ДПЖН і т. ін.); по (оу, на) тихь, тих, ти(х) 14 (1435 
Сові. II, 677; 1456 ГПХМ; 1457 ВО І, 4; 1472 £/Р«Л» 
530; 1479 йС 141; 1481 ВО І, 257; 1488 ВО І, 355; 1490 
ВО 1, 420; 1491 ВО 1, 445; 1492 Сові. 3. 162 і т. ін.); по 
(иа, оу) тіхь, тіх, ті(х), тм(х) 12 (1386—1418 Р 35; 1426 
ВАМ 22; 1431 Сові. І, 317; 1446 Сові. II, 251; 1449 Сові. II, 
391; 1454 Сові. II, 517; 1471 ОІД«А» 525; 1481 ВО І, 257; 
1490 ВО І, 392 і т. ін.); на (о) тєхь, тє(х)2 (1459 Сові. 3. 
22; XV ст. ВС 28); зам. знах. мн. привилїє имали на (оу) 
тьіх, тьі(х) села 2 (1440 ОВАс 31; 1452 ОІД«Ау> 500); на тих 
пинізи 1 (1488 ВО І, 347); дав. де. тіма (1425 Сові. І, 173). 
Див. ще. *ТАМЬТОТЬ, *ТЄНЬ, *ТОЗИ. 
ТОТЬІ див. ТОТЬ. 
ТОТЬ1^. ТОТЬ. 
ТОТЬ3 ч. (1) (особова назва): Мьі Стєфань воєвода... чи- 

нимь знаменито... ожє прїидоша прід нами... наши... лю¬ 
ди... на имі Карлакь Ласловь и Тоть Ищфань... и продали 
намь свою правоую и питомоую о(т)ниноу (Сучава, 1470 
ВО І, 150). 
ФОРМИ: наз. одн. Тоть (1470 ВО І, 150). 
ТОФАНЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. Феофань): 

мьї илїа воєво(д).., знаменито (чинимь)... ожє то(т) истин- 
иьіи слоуга нашь пань тофань слоужиль на(м) правою и 
вірною елоужбою (Васлуй, 1437 Сові. І, 515). 
ФОРМИ: наз. одн. тофань (1437 Сові. І, 515). 
ТОХРИН ч. (1) (особова назва): А при томь бьіль вл(а)дьі- 

ка лудкий Ярофій... а боАр н(а)шихь: пан Бут, а пан 
Тохрин (Ровно, 1483 АЗ І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. Тохрин (1483 АЗ І, 82). 
*ТОЧЬ1ВСКО с. (1) (назва села у Волинській землі): 

даємо надто подь Острогомь тому господину отцу владьіце 
и воспрьіеминикомь (!) его село наше Бусчу, зь дворьіс- 
чомь Борсчовскимь... Пичеви, Точьівско (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2—3). 
ФОРМИ: знах. одн. Точьівско (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
* ТРАВА ж. (3) І, (місце, де росте трава) лука (1): а 

имієть лєнько заруби(ч) тьіє села держати вічно нєпору- 
шо (!) со всимь што к тьі(м) сєломь прислушаєть с полми 
с нївами... з болотьі, с травами (Житомир, 1433 Р 126— 
127). 

2. сіно (2): одно ж позволяю зятю моєму и дочце моей 
на потребу имь самим на селидбу з ведомомь моим у ду- 
брове моей Хренницкой дерева утяти и травні укосити 
(Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: род. одн. травьі (14721АрхЮЗР 8/1II/3); знах. 

одн. траву (1472 АрхЮЗР 8/111, 3); ор. мн. травами (1433 
Р 127). 

*ТРАПЄЗА ж. (1) (цсл. трапеза) обід, трапеза: варе кто 
боудє(т) игоумє(н) оу то(м) прАдрєчєнно(м) монастирю... 
а они... имаю(т) слоужити на вьсАкоую ері до у вєчє(р) 
паракли(с)... и братиа(м) дати по чирпАлоу на трапєзА (По¬ 
ляна, 1448 Сові. II, 365). 
ФОРМИ: знах. одн. трапєзА (1448 Сові. II, 365). 
*ТРГЬ див. ТРЬГЬ 2. 
ТРЄБА, ТРІїБА, ТРЄБІї предик. (4) треба, потрібно: 

Мьї кнА(з) двдь дмитриєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... 
тим то листомь чинимьі знамєни(т) всимь которьі(м) того 
тріба (Лучиця, 1388 Р 38—39); А коли що загинєт того 

монастирі, или нє имоут робити що трєбі будєт томоу мо¬ 
настирю (... — Прим, вид.) мьї знати (... — Прим. вид.) 
тьім людєм, що соут сь тих сел вишєписанних (Дольний 
Торг, 1475 ВО 1, 200). 
Див ще, ПОТРЄБА3, ПОТРЄБИЗНА3, ПОТРЄБИЗНО, 

ПОТРЄБНО, ПОТРЄБЬ. 
*ТРЄБОВАТИ дієсл. недок. (1) (кому) (мати потребу 

в чому) потребувати: И по еєм прошоу твоА мил ость... аби 
єси лишил слоуга наш Михаю мєштєр, аби пришол до нас 
сь мєчи и сь орьжїє, аби нам били на погане, понеже нам 
трєбоуют (Васлуй, 1476 ВО II, 337). 
ФОРМИ: теп. 3. ос. мн. трєбоуют (1476 ВО II, 337). 
Див. ще *ПОТРЄБОВАТИ. 
ТРЄБ'Б див. ТРЄБА. 
ТРЄСТЇАНА1, ТРЄСТИАНА ж. (2) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): и єшє єсми дали прАдрєчєнномоу 
монастирю о(т) монастирскаА села... цпьковь из трєстїАна 
(Васлуй, 1446 Сові. II, 263); и єщє єсми потвердили монас¬ 

тирю ншєм(у) вьішєпи(с)нном(у) села монастирска на имі 
тєлєбічинци на еєріти и трестиАна (Сучава, 1470 П/Р«А» 
522). 
ФОРМИ: наз. одн. трєсти/дна 1 (1470 £>/Р«А» 522); 

зам. род. из трестьана 1 (1446 Сові. II, 263). 
ТРЄСТЇАНА 2 ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): Ино мн єсмо им досмотрили и познаменали... 
почьнши ис верха от бєрєгь Брьлада... до дороги що пєрє- 
ходит от долгого полі до ТрєстїАна (Бирлад, 1495 ВО II, 
63). ■ 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. до Трєстїмна (1495 ВО II, 

63). 
*ТРЄСТАНКА див. *ТРЬІСТАНКА. 
ТРЄТЄЄ присл. (1) втретє: а застанєтьли вь дроугоє 

имаєть два вєпрї заби(т) а застанє(т)лї третєє тогдьі) има- 
єть во обороноу оу нашоу оугонить (XV ст. ВС 37 зв.). 
Див. ще ВЬ ТРЄТЄЄ. 
*ТРЄТЄИ див. ТРЄТИЙ. 
! ТРЄТЄТИНУ <ТРЄТИНОУ> див. *ТРЄТИНА. 
ТРЄТИЙ, ТРЄТЇИ числ. (128) третій: Вь літо шєсти- 

тисАчное и со й сотноє дєвАносто третєє на памАть стаго 
мученика єфимьА на кануні проводьв(ь) оу суботу (б. м. 
н., 1385 Р 28); дань по новьмь літі трєтиі дни в пАтокь 
(Львів, 1421 Р 92); и єщє єсми придали имь к томоу мона- 
стирєви три села... на имА гдє бьіл ватамань минко, дру- 
гоє село оу и(х) става, трєтїє село где бьіль кнАзь. стань 
(Сучава, 1428 Сові. 1, 233); А писань у Луцку, подь літьі... 
(чотн)риста (три)дцать осмоє літо Априля двадцать тре- 
тего, иньдикта первого (Луцьк, 1438 Р 141); Дан в Києве 
июля двадцать третего дня в літо семое ти ся чи осмь соть 
шестдесять семое (Київ, 1459 ЗНТШ XI, 13); А на третій 
годі такожь (в ориг. це слово повторено.— Прим, вид.) 
мають намь дати тисячу золотьіхь вь тьш жь роки (Краків, 
1487 РИБ 226); первьій год вь/дзржавши маеть намь дати 
пАт соть копь грошей, а другий год видержавши мает 
нам дати пАт соть коп грошей, а третий год видержавши 
мает намь дати пАт соть копь грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 
82); а проволочє(т)лисА тая нємоць трєтєа правая тогдьі мо- 
жє(т) трєтью о(т)ложїть (XV ст. СД 39 а®.); Дань во 
Мстиславли літо семь тьісячей осмоє місеца сентабра чо- 
тьірнадцатьій день, индьікть третій (Мстиславль, 1500 АСД 
II, №3). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. третий, третій, третій, трєти(и) 

(бл. 1471 ЛКЗ 90; 1485—1500 АЗ 1, 121; 1489 АКВ; 1492 
ЗОЄ; XV ст. ВС 23; 1500 АСД II, №3); род. одн. ч. третего, 
третего, трє(т)єго 8 (1389 РЕА І, 28; 1438 Р 141; 1440 Р 142; 
1459 ЗНТШ XI, 13; 1465 АкВАК ПІ, 4; 1489 АКВ; XV ст. 
ВС 18 зв.; 1496 ВИ II, 405); трєтого 1.(1473 ЗНТШ V, 3); 
трітєго 1 (1443 Р 141); дав. одн. ч., с.\ .ігеїети (1388 7.РБ 
103, 105); знах. одн. ч. третин, третій, трєти(и), (тре)тии 
24 (1435 Р 134; 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.; бл. 
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1471 ЛКЗ 90, 91 зв.; 1487 АМЛ; РИБ 226; 1489 АКВ; 
АМВ; 1498 АЛРГ 83 і т. ін.); трєтєи 1 (1495 ПЛПС)\ 
ігеііеЬо 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); місц. одн. ч. ка тре- 
темь, трє(т)ємь 2 (XV ст. ВС 18; 1463—1478 РЕА І, 35); 
! трєемь 2 (XV ст. ВС 17 зв.; СЯ 39 зв.); наз. одн. с. третєє 
1 (XV ст. СЯ 43 зв.); трвтоє 1 (1480 ВО І, 241); знах. одн. с. 
трєтїє, трє(тїє) 9 (1403 338; 1404 ГМ; 1419 £/Р«А» 
444; 1426 Со$і. І, 182; 1428 Созі. 1, 233; 1429 Созі. І, 290; 
1436 Сови І, 450; 1437 Созі. І, 515; 1499 ВО 33, 444); тре¬ 
тєє, третєє 8 (1385 Р 28; 1423 Созі. 1, 154; 1445—1452 
АрхЮЗР 8/ІУ, 12; бл. 1458 Р 167; 1499 ВО II, 162, 163; 
1500 В О II, 173); трєтоє 1 (1434 Созі. І, 386); трєто 1 (1499 
ВО II, 425); наз. одн. ж. трєтам 4 (1495 ВО II, 77, 78; 1499 
ВО II, 130, 136); третяя, трєтам, третяя 4 (1495 ВМБС; 
РИБ 620); трєтіа 4 (1495 ВО II, 53, 59, 76, 85); трєтїа, 
третій 4 (1461 ВВ І, 45; 1479 ВАМ 61; 1492 Созі. 8. 162); 
третім 2 (1490 ВО І, 403); трєтєя, трєтєа2 (XV ст. ВС 29; 
СЯ 39 зв.); трєтаа і (1495 Созі. 8. 194); і трєтїє поустинА 1 
(1426 ВАМ 21); род. одн. ж. третєє, третєє 4 (1495 ВМБС; 
РИБ 620, 621); род. одн. зам. ч. третин дни 1 (1421 Р 92); 
дав. одн. ж. трєтои (1495 ВО 11, 78; 1499 ВО II, 130, 136); 
знах. одн. ж. трєтїю, трєтию 9 (1472 Созі 8. 88; 1475 А8 
1, 72; 1490 ВО І, 397, 398, 403; 1492 Созі. 8. 162); трєтоую 
8 (І495 ВО її, 78; 1499 ВО її, 130, 135, 136); третюю 5 
(1449 АЛМ 8; 1495 ВМБС; РИБ 620); трєтью 1 (XV ст. 
СЯ 39 зв.); знах. мн. ч. трє(т)ихь (XV ст. ВС 18 зв.); 
місц. мн. на трєти(х) (п. 1450 ПИ № 9). 
Див. це*ТРЕЦИ. 
•ТРЕТИЙНАДЦЯТЬ числ. (2) тринадцятий: а по(д)ь 

лі(т) 1 літ и 4 ст(а) и (тр)ітие иа 10 літо исконьчася 
(с)иі костель (Люблін, 1413 ОБРН 115); а писан у Вов- 
ручомь фєвраля девятогонадцят дня индикта третего- 
иадцять (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7). 
ФОРМИ: род. одн. ч. третегонадцять (1450 ЗНТШ XI, 

7); наз. одн. с. (тр)ітие на 10 (1413 ОБРН 115). 
Див. ще *ТРИНАДЦАТЬ1Й. 
•ТРЕТИНА ж. (11) 1. (третя частина) третина (4): 

Ивань землю дє(р)жить вєпрєвьщиноу... а тая зємлА пуста 
лежала в сии(ж) годь дали ивану на трєтинє да(н) давати 
што бьі та А зємлА пуста не лежала (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.); А росходу шесть соть копь и шестьдесАть копь, 
а квитацей дано имь десАть што ещо сполна не видали, 
кому по половине, а кому третину (б. м. н., 1497—1498 
АЛРГ 80). 

2. (оплата за судову справу) третина (7): тотьі сє(л) оуси 
вьшієписанньі(х)... щобьі сА нихто о(т) наши(х) пановь 
не оуміша(л) ни оу чи(м)... ни глобници и(х) ни припашаре, 
ни глобоу ни трєтиноу оузіти о(т) тьі(х) сє(л) (Сучава, 
1447 Созі. II, 288—289); тако(ж) да нє имаю(т) ходити мє(ж) 
ними ни соу(д)ци ни гло(б)ннци... ни и(н) ннкто о(т) на¬ 
шим слу(г) ни соудити и(х) ани глобоу нє брати и(с) 
ни(х) ани трєтиноу ани ииоє нищо ни за великоє дило ни за 
малоє (Сучава, 1458 £/Р«А» 512). 
ФОРМИ: род. одн. третини (бл. 1471 ЛКЗ 93); знах. 

одн. трєтиноу, трєтїноу, третину 7 (1447 Созі. II, 289; 
1448 ОІР«Ау> 491; 1454 Созі. ЗІ, 517; 1456 ГПХМ; 1458 
£>/Р«А» 512; 1459 ВО 1, 29; 1497—1498 АЛРГ 80); ! трє- 
тєтину 1 (1448 ДГПР);зам. род. с трєтиноу да(н) давати І 
(бл. 1471 ЛКЗ 93); місц. одн. на трєтинє (бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.). 
ТРЄТЇИ див. ТРЄТИЙ. 
*ТРЄТЇН А див. *ТРЄТЙНА. 
їТРЕТА <СТРЄТА) (1): а ви хотА и сами оть цара о(т)- 

ца моєго которьі(и) жє пєрєдь бога пошоль чєрєс трєта (1) 
потомуЖЬ присАчи хотели били єстє, нинє пакт* сего годоу 
потомужь и оть нась о томь дєлє оусказали єстє поправьдє 
пє(р)вє(и) (б. м. н., 1484 ЯМ). 
Див. *СТРЕГЬ. 
•ТРЕТЯ КТ> ч. (1) (кінь, якому три роки) третяк: а 

трє(т)яка и чєтвєртока и пітока хто забьєть ино по(д)- 

лоугь дши чїи єсть жєрєбєць и его ошєцованью иміє(т) 
ємоу плати(т) (XV ст. ВС 36 зв.— 37). 
ФОРМИ: знах. одн. трє(т)яка (XV ст. ВС 36 зв.). 
•ТРЕЦИ числ. (1) (ста. іггесі) третій: Писан листь 

оу нашем городе оу Чжюрзеве... подь літьі Рожества Хри¬ 
стова а літь д сто літ трецего літа (Чжюрзев, 1403 ДГМ). 
ФОРМИ: род. одн. с. трецего (1403 ДГМ). 
Див. ще ТРЕТИЙ. 
ТРИ, ТРЇ, ТРЬІ, ТРИЄ числ. (239) три (238): даль имь 

пань вАтсльвь (так.— Прим, вид.) з(т) копь гро(ш) віс- 
ного срібра а даль имь всімь трємь то срібро посполною 
рукою (Львів, 1370 Р 18); аіе іезіїіЬу пекоіогу]... о гаЬі- 
ііи сіеііаіі сЬгезІ’іапзкоЬо, сгегег сЬге5І’)апіпа Ьуі оЬич- 
пеп, Іако^у шаіеР Ьуіі роз^еісгоп ігеліа скгезі’іапу 
(Луцьк, 1388 %РЬ 107); а пак ли бьі кото(рьі)и зємлАни(и) 
противи(л) сА то<му> а нє хотіль права помочи тогди 
має(т) покупити три гривни а покупивши оужди права 
помочи має(т) (Галич, 1435 Р 134); А кони, що соут по трї 
гривни слободно имь (Сучава, 1460 ВО 11, 274); Пан Юрєй 
пишеть, ижь тоть человекь ДитАтьковичь даиваль отцу 
нашєму с тое земли, на которой он седить, дани чотири ка- 
рамоньї меду пресного... а три копи грошей (Вільна, 1493 
АЛРГ 56); мьі оуставлАємь коли хто ко(г) о моужєбоиство 
оба(ди)ть а вини головьноє собі добьіваєть а вь три літа 
кь праву нє прїводи(л) а по трехь лєті(х) на самомь изо 
станє(т) тая вина головна А (XV ст. ВС 33); Биль намь чо- 
ломь... князь Александро Юревичь и просиль в нась... 
трехь чоловіковь (Краків, 1500 АЛМ вип. 2,58); 
свАтьіхь трехь отроковь(І) див. СВАТЬІИІ. 
ФОРМИ: наз. ч. три, трї 21 (1453 ПГОВ; 1454 Созі. II, 

508; XV ст. ВС 37; бл. 1471 ЛКЗ 90, 91, 91 зв., 92, 92 зв., 
93, 93 зв. і т. ін.); триє 3 (1386—1418 Р 35; 1411 Р 79; 1454 
Созі. 11, 508); три(и) 2 (XV ст. ВС 23, 26 зв.); три 1 (1487 
РИБ 226); зам. ор. тими три вози 1 (1453 ПГОВ); наз. ж. 
три (1436 Созі. І, 444; А8~І, 67; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 93; 
1491 А8 І, 97); наз. с. три 7 (1428 Созі. І, 233; 1429 Созі. 
І, 269, 280; 1435 Созі. 1, 403; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1480 
ВО 1, 241; 1499 ВО 11, 162); зам. дав. тімь три селам 1 
(1480 ВО І, 241); род. трехь, трехь, трє(х), трєх 11 (1453 
Созі. II, 765; бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв.; 1484—1486 ГСПТЗ; 
1487 АМЛ; 1492 ВО 510; XV ст. ВС 12 зв.; СЯ 40 зв.; 
1500 АЛМ вип. 2,58); три(х) 3 (1472 ^/Р«А» 530); трии 2 
(1386—1418 Р 34); трохь 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); 
трои(х) 1 (1447—1492 ЛКБВ); трїєх 1 (1472 0/Р«А» 530); 
дав. трємь, трем, трє(м) 4 (1370 Р 18; 1423 Созі. І, 154; 
1429 Со5/. І, 280; 1499 ВО II, 163); трїемь 1 (1414 
441); знах. ч. три 88 (1408 Со5/. II, 630; 1433—1443 АРМ; 
1434 ОІДнА» 464; 1435 Р 134; 1453 Созі. II, 472; 1456 
Созі. II, 789; 1460 ВО II, 273; бл. 1471 ЛКЗ 93; 1487 АМЛ; 
1499 ВО 11, 148 і т. ін.); три 6 (п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1487 
РИБ 226, 227; 1498 АЛРГ 81, 82); ! той гроши 1 (1456 
Созі. II, 788); знах. ж. три, трї 23 (1408 Созі. II, 631; 1434 
Созі. 11, 669; 1435 Р 134; 1456 ШР«А» 511; 1460 ВО II, 
274; 1470 £/Р«А» 523; бл. 1471 ЛКЗ 92; 1493 АЛРГ 56; 
XV ст. ВС 24; 1495 АЛМ 128 і т. ін.); три, ігу 5 (1433 
ЗНТШ ^XXVI, 140; 1487 РИБ 226; 1497 АЛРГ 79; 1497— 
1498 АЛРГ 80); знах. с. три, трї (1404 ГМ; 1414 ОІР«А» 
441; 1419 ОіР«А» 444; 1423 Созі. І, 154; 1429 Созі. З, 290; 
бл. 1458 Р 167; 1461 ВО 1, 45; 1480 ВО І, 241; XV ст. ВС 
21 зв.; 1500 ВЬ 11, 173 і т. ін.); ор. трєма, трема, ігеша 5 
(1388 ІРЬ 107; 1395 ОБ 166; 1462 ВО II, 289; 1497 РИБ 
683); трими 4 (1377 Р 24; 1378 ЗНТШ ЬІ, 5; 1394 Р 54; 
1473 ЗНТШ V, 3); трєми, трємї З (XV ст. СЯ 42 зв.; 1478 
А8 1, 76); тремя 1 (1481 ГПМ); трима і (1462 ВО 31, 292); 
трїи 1 (1491 ВО І, 463); місц. на трехь, трєх, трє(х) 
7 (1411 Р 80; XV ст. ВС 6, 13 зв., 33, 34 зв.; 1498 АЛРГ 
82); оу трїє(х) 1 (1472 ОЇД«А» 530). 

•ТРИБЕСОВІЦИНА ж. (1) (назва земельного володіння 
у Київській землі): Мало0є(и) землю дє(р)жить Трибєсо(в)- 
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щиноу а с тоє зємли даєть чотьіри вєдра мєдоу (б. м. н., ■ 
бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: знах. одн. Трибєсо(в)іциноу (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
*ТРИБУКЬІ мн. (2) (назва місцевості у Галицькій зем¬ 

лі): а ту исьіпали могилоу межи дубо(м)ь а межи бу- 
ко(м)ь... а о(т) Аблони долиною до трибуковь а о(т) трибу¬ 
ковь прості оу бьістрицю (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: род. трибуковь (1404 Р 68). 
*ТРИБ'ЬСОВСКИИ прикм. (3): а о(т) кодє(н)скоє дороги 

по(дь) кодню по великоую роудоу по правоу трибісо(в)- 
скоє а по лєвоу тоули(н)скоє (б. м. н., бл. 1458 Р 168); 
трибісовскии коургань (2) (назва міс¬ 

цевості у Київській землі): о(т) орлє(г) гнізда по трибі- 
со(в)скии коургань а о(т) трибісо(в)ского коургана ко- 
де(н)скои дорозі (!) (б. м. и., бл. 1458 Р 167—168). 
ФОРМИ: род. одн. ч. трибісо(в)ского (бл. 1458 Р 168); 

знах. одн. ч. трибісо(в)скии (бл. 1458 Р 167); наз. одн. с. 
трибісо(в)скоє (бл. 1458 Р 168). 
П&р. *ТРИБ'аСОВЬ. 
*ТРИБ'£СОВЬ ч. (2) (назва села у Київській землі): 

а тая землА пошла харько(в)ская по кодє(н)скоую роудоу 
за трибісовь (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. трибісова (бл. 1458 Р 168); знах. одн. 

трибісовь (бл. 1458 Р 167). 
*ТРИДЄСАТ числ. (11) тридцять: а кто идеть до та- 

тарьскои стороні, оть вї кантари, у сочаві, одинь рубель 
середа, у Аси тридєсАтє грогиь (Сучава, 1408 Созі. 33, 
631); и оустах аз господство мьі та заплатих вьси тоти ви- 
шеписаннїи пинізи сто тридєсАт злат татар скьіх оу роукьі 
слоузі нашємоу Лоупшє от Сирєцєла (Гирлов, 1499 Вй 
II, 144). 
ФОРМИ: знах. тридєсят, тридєся(т) 8 (1434 Созі. II, 668; 

1452 Сові. ІЗ, 410; 1456 Созі. її, 789; 1499 ВО II, 144); 
тридесяте З (1408 Созі. II, 631). 
Див. ще ТРИДЬЦАТЬ. 
*ТРИДЦАТЬ див. ТРИДЬЦАТЬ 
*ТРИДЦАТЬІИ числ. (4) тридцятий: Рузап ^ ІІггоиге, 
Іііо 52е5іу іухіасгпоіе сіешаізоіпоуе Фуасісіаіоіе озтоіе, 

гпізіасіа іійііа ІгусІсіаІоЬо бпіа, іпбукіа згозіоію (Ужів, 
1420 АЗІ, 25—26); Писан у Володимери, июля тридцато- 
го дня, инднкть первьій (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/ІУ, 120). 
ФОРМИ: род. одн. ч. тридцатого 3 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 

9; 1498 АрхЮЗР 8/3 V, 120); ігугісіаІоЬо 1 (1420 А З І, 26). 
*ТРИДЦАТЬ див. ТРИДЬЦАТЬ. 
ТРИДЦАТЬ див. ТРИДЬЦАТЬ. 
ТРИДЬЦАТЬ числ. (38) тридцять: Тег )е5І1іЬу... піе- 

коіогу) ргіригопу]... туоІаІЬу, а іезШЬу сЬгезі^апе іеши 
ки ротоіепіи пе ргіЬеЬІі, ки чуоіапіи тл^зіакі] _зи5ес1... ігісі- 
саГ 52е'1аЬо^ ліаіеГ гарІаШї (Луцьк, 1388 2Р^ 108); соз- 
наль то пєрєдь нами пань ходько своєю доброю волею... 
ажє продаль свою половицю переросли брату своєму 
жюржеви за тридьцАть гривень (Галич, 1424 Р 106); а 
тежь какь дє(р)жали они о(т) нась пє(р)во сєго мьіто лоуць- 
кое и личьбоу намь дали с трє(х) годовь, и ми имь двєма 
остали виньньї ша(х)ноу сто копь гроше(и) и три(д)ца(т) 
копь шєсть копь (Краків, 1487 АМЛ); а боуді(т) ли паст¬ 
ва вєлїкая оу то(м) лісі чєрє(с) которьш лє(с) маєть гна(т) 
оу свои лі(с) тогдьі то(т) па(н) чїи то лі(с) имееть своє жа- 
лоудие братї алюбо спаствїть на три(д)ца(т) лако(т) (!) 
обапо(л) дорогьі (XV ст. ВС 38); а жоні Борисовой прису¬ 
дили есмо венець шляхецкій тридцать гривень (Вільна, 
1495 РИБ 621). 
ФОРМИ: наз. тридьцать, три(д)цать, (три)дцать (1438 

Р 141; ХУ ст. ИК; бл. 1471 ЛКЗ 93); род. трицати 1 
(XV ст. СД 43 зв.); три(д)цати 1 (ХУ ст. СД 43 зв.) дав. 
тридцяти 2 (1487 РИБ 227, 228); тридьцати, три(д)цати 
2 (1489 АКВ); знах. тридцать, тридцать, три (д) дать, (ті 6- 
саГ 8 (1388 1РІ 108; 1465 АЗ 1, 57; бл. 1471 ЛКЗ 93; 

1486 АкЮЗР І, 295; 1494 РИБ 561; XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 28; ВС 16 зв.; 1495 РИБ 621); тридцат 5 (1466 АЗ 
І, 62; 1481 АЗ І, 77; 1490 АЗ І, 92; 1492 АЗ І, 23); три(д)- 
ца(т) 3 (1487 АМЛ; XV ст. ВС 24 зв., 38); тридцят 2 (1466 
АЗ І, 60, 61); тридьцать 1 (1424 Р 106); тридьцать 1 (1467 
АЗ І, 63); тридцять 1 (1398 ЗЛЄІК)\ місц. оу (в) тридця¬ 
ти, тои(д)цати (1481 А5 І. 77; XV ст. ВС 20 зв.; 1494 РИБ 
560)/ 
Див. ще *ТРИДЄСАТ. 
*ТРИДЬЦАТЬ див. ТРИДЬЦАТЬ 
*ТРИДЬЦАТЬ див. ТРИДЬЦАТЬ. 
ТРИЄ див. ТРИ. 
ТРИИЧИ, ТРІИЧИ, ТРИИЩИ, ТРОИЧИ присл. (5) 

тричі, три рази: а коли (ж) одна старона (!) станеть а дроу- 
гьі(и) не боудєть а троичи зваль к правоу а не о(т) то(г) 
тогдн страти(т) всю свою рєчь (XV ст. ВС 13 зв.). 

*ТРИКЛ'£ТЬІИ прикм. (2) триклятий, проклятий; а 
кто бьі х(от)іль о(т)нАти то или хто бьі хотіль природити 
тому абьі то о(т)нАло (!) бьіло то... таковьш штобьї бмль 
подобєнь июді прідатєлю... и арію триклАтому (Сучава, 
1408 Созі. І, 61); а кто сА покоусить нашєго даанїа и пот- 
врьж(д)єнїа пороушити... да е(ст) подобє(и) іоуді и три- 
клітомоу арїи (Сучава, 1486 ОС 144). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. триклЬтомоу, триклятому (1408 

Созі. І, 61; 1486 ОС 144). 
*ТРИКЛАТЬІИ див. *ТРИКЛГ6ТЬІИ. 
ТРИКОЛЄСКОУЛ ч. (4) (особова назва): Ино мьі вндів- 

шє их доброую волю и токмєж и полиоую заплатоу, а 
мьі такождерє и от нас єсмьі дали и потвьрдили слоузі 
нашємоу Томи Салче, сьіноу Ивашка Триколєскоула, 
тоє прАдречєное село на Ялані (Ясси, 1495 ВО II, 69). 
ФОРМИ: наз. одн. зал. ор. межи... Триколєскоул (1495 

ВО 11, 69); род. одн. Триколєскоула (1495 ВО II, 69); 
дав. одн. Триколєскоулоу (1495 ВО II, 69). 
ТРИКОЛИЧ ч. (1) (особова назва): Пан Триколич двор- 

ник пишєт моєи паней Нєгритн (Торговище, 1481 ВО II, 
358). 
ФОРМИ: наз. одн. Триколич (1481 ВО II, 358). 
* ТРИ МАНІЄ с. (І) (володіння на правах власності) 

тримання, держання: землю шепиньскоую, котороую мол- 
давская земля о(т) короуньї имила... тому истино(м) ко¬ 
ролеви... оу дєрьжанїє и трнманїє на віки вічьиьіи слоу- 
боуємьі (Львів, 1436 Созі. II, 706—707). 
ФОРМИ: знах. одн. триманїв (1436 Созі. II, 707). 
Пор. ТРИМАТИ 1. 
ТРИМАТИ дієсл. недок. (5) (що) 1. (володіти на правах 

власності) тримати, держати (1): а та<коже и циг)анм... 
толпан (? — Прим, вид.) и своими бра(тїами и о)нн ци¬ 
гани що... своими дітми имашє тримат (? — Прим, 
вид.) и своими братии (...— Прим, вид.) (свои) мь дітА(м) 
(Сучава, 1429 Созі. І, 249). 

2. (точно виконувати що) держатися, триматися (чого) 
(4): а даліи хочємь и слюбоуємь вшитки записи прє(д)- 
рєчєньі(х) прє(д)ковь наши(х) воєво(д) молдавски(х)... 
без зради и бєзь всеи хитро(с)ти, держати и тримати (Хо¬ 
тин, 1448 Созі. 11, 734—735). 
ФОРМИ: інф. тримати 2 (1448 Созі. II, 735, 738); майб. 

1 ос. мн. хочємь... тримати 1 (1448 Созі. II, 738); ! тримат 
1 (1429 Созі. І, 249); баж.-им. сп. 1 ос. мн. аби есмо... три¬ 
мали (1448 Созі. II, 733). 

*ТРИНАДЦАТЬІЙ числ. (3) тринадцятий: Діялось 
вь Луцку, подь літьі Ісусова рожества тисяча четьіреста 
сорокь четвертого индикта тринадцатого (зіс.— Прим, 
вид.) (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 9); Пьісань в Мозьіри, 
октоврія тринадцятого дня, индикта первого (Мозир, 
1498 ГВКЛ 23). 
ФОРМИ: род. одн. ч. тринадцатого 2 (1444 АрхЮЗР 

1/УІ, 9; 1465 АкВАК III, 4); тринадцятого 1 (1498 ГВКЛ 
! 23). 
і Див. ще *ТРЕТИЙНАДЦЯТЬ 
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* ТРИ НАДДАТЬ числ, (3) тринадцять: \У ІШю гоіезі'&а 
СЬгІ5Іоига Рітоуа ТЬузгіесга ШЬ і V 5ІЬа ІШі ігіпасгіеііі 
ІШі (Галич, 1413 ОЬ 48); Село щє(р)бовь а в томь селє 
слоугь трина(д)цать (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: яаз. трииа(д)цать (бл. 1471 ЛКЗ 91); знах. 

ІгіпасгіеІН 1 (1413 ОГ 48); тринадцат 1 (1470 А8 І, 67). 
ТРИСТА, ТРЬЇСТА, ТРЇ5ТА числ. (29) триста: подь 

літомь бжья нарожінья тисАчєго триисоть шистьцАтого 
шєстого коупиль пань пєтрь радцЬовьскии дідицтво пнє- 
кольть (Перемишль, 1366 Р 12); мьі бо Аре ... алєксандра 
воєводьі... знаємо чини(м)... и(ж) єсми дали... сєрє(т) 
мисто... кнАгини ри(м)гаилі... и к тому на каж(д)ьш го(д) 
шє(с)тсо(т) золотьі(х) дукато(в)... на днь стого ап(с)ла 
пєтра триста, а на ро(жд)ство х(с)во другаА триста (б. м. 
н., 1421 Созі. І, 141—142); а пак ли бьі хоті(л) хто по(д) 
пано(м) гринко(м) стрєчєновичо(м) тьіхь имінєи добива¬ 
ти... тогдьі пєрвіє имаєть дати триста ко(п) широки(х) 
грошей пану гринку (Острог, 1437 Р 136); Продали есмо 
мито Берестейское... за трьі тисячні копь грошей и за три¬ 
ста копь грошей (Краків, 1487 РИБ 226); Онь жо положиль 
личбу зь (другого? — Прим, вид.) году зь мьіта Смоленско- 
го положила на личбі што видаль триста копь... грошей 
(Вільна, 1499 РЕА 111, 34—35). 
, ФОРМИ: наз. триста, ігїзіа 3 (1388 2.РБ 108; 1395 ОЬ 

166; 1398 ЗлЕ1К)\ триста 2 (1389 РЕА І, 27, 28); зам. 
род. о(т) триста 2 (1439 Созі. II, 59; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); 
род. триисоть (1366 Р 12); знах. триста 14 (1421 Созі. І, 
142; 1434 Р 128; 1437 Р 136; 1461 А8 1, 53; 1464 БО 1, 83; 
1473 АрхЮЗР 8/1V, 102; 1475 А8 1, 71; 1482 А8 1, 79; 
1496 АЛРГ 72; 1499 БО II, 135 і т. ін.); триста З 
(1487 РИБ 226; 1499 РЕА III, 35); ! три(сс)та 1 (п. 1450 
ПИ № 9); ор. трьімастьі (1475 А 8 1, 72); місц, оу трє(х)- 
соть, трехь со(т) (1434 Р 128; 1437 Р 136). 

! ТРИССТА див. ТРИСТА. 
* ТРИСТА Н И ЦА ж. (1) (назва села у Берестейській зем¬ 

лі): Князю Сонкгоушкоу оу Камєнцьі село Коростичи... 
ко ТристАницьі слоухало (б. м. н., 1441 —1443 А8 III, 2). 
ФОРМИ: дав. одн. Тристаницьі (1441—1443 А8 333, 2). 
*ТРИСТАНЬЦИ мн. (3) (назва села у Галицькій землі) 

Тростянець: А сє А пань Ань щькотьскии... свідчю... ижь 
прида пьрьдь- нас... Филь мАковичь и своєю братьєю... 
ижь суть прода(л) и оузда(л) пьрьдь нами па(н) колі 
далюєвьскс(м) остаточную свою половину дідьниньї 
тристАньць (Галич, 1409 р 74). 
ФОРМИ: род. тристмньць (1409 Р 74); місц. оу тристм- 

ньць(х) (1409 Р 74). 
ТРИФ див. ТРИФО. 
*ТРИФАНОВЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 

менито чиним... ожє прїидоша... слоуга наш Станчоул 
Хоусив... и продал свою правою и питомою отниноу... 
паноу Лоупе, братоу Трифанов(оу) (Сучава, 1487 Вй 1, 
516). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Трифанов(оу) (1487 БО 1,516). 
ТРИФО, ТРИФ ч. (9) (особова назва, молд., цсл. Трифонь, 

гр. Трбфсоп): А тоє село бил коупил Трифо Гьлкошь от 
Бориліщи (Сучава, 1480 БО І, 237—238); мьі Стєфан воє¬ 
вода... чиним знаменито... ожє тот истьінїи слоуга наш 
БорчА... слоужил нам правою вірною слоужбою; жалова- 
ли єсми єго особною нашеи милостїю, дали єсми... ємоу... 
єго отни(ни)... едно село... щожє коупил отець его Триф 
Борзєскоул (Васлуй, 1497 БО II, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. Триф 2 (1493 БО 11, 18; 1497 БО 11, 

112); Трифо 1 (1480 БО І, 237); род. одн. Трифа (1480 БО 
1, 237); дав. одн. Трифоу (1493 БО II, 18, 19; 1495 БО II, 
76). 
Див. ще ТРИФУ, *ТРИФОУЛЬ. 
ТРИФ У ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. Три¬ 

фонь, гр. Тритон): мьг пєтрь воєвода... чини(м) знамени¬ 
то... ожє тоть истинньг слоуга нашь вірньг пань трифу 

борзєску(л) служиль намь право и вірно (1455 Созі. ІЗ, 
549). 
Див. ще ТРИФО, *ТРИФОУЛТ>. 
*ТРИФОУЛТ» ч. (І) (особова назва, молд., цсл. Трифонь, 

гр. Трб^сон): мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... 
ожє... слоуга..., сьінь Трифоула...,слоужил нам правою 
и вірною слоужбою (Васлуй, 1497 БО II, 112). 
ФОРМИ: род. одн. Трифоула (1497 БО II, 112). 
Див. ще ТРИФО, ТРИФУ. 
* ТРИ ДАТЬ див. ТРИДЬЦАТЬ. 
*ТРИШОРТ> ч. (1) (особова назва, молд., пор. рум. ігі- 

$ог «шахрай»): мьі алєксандрь воєво(д)... чини(м) знамени¬ 
то... ожє тоть истиньї и наше (!) вірньї слоуга, па(н) три- 
шо(р), си(н) шандра о(т) юкаша, слоужиль намь право и 
вірно (Сучава, 1452 Созі. II, 431—432). 
ФОРМИ: наз. одн. тришо(р) (1452 Созі. II, 432). 
ТРЇ див. ТРИ. 
ТРЇИЧИ див. ТРИИЧИ. 
*ТІШАС/ІЕТН див. *ТРИНАДЦАТЬ. 
ТРІ5ТА див. ТРИСТА. 
*ТРОАНЬ див. ТРОАН. 
ТРОЄ числ., зб. (5) троє: сє азь... пань Игжатїє... кь 

свАтомоу містоу свАтаго и славнаго благовіщєнїа прі- 
свАтіи... богородици... дали єсмьі трой двєри от дамаскьі 
чрьвенои сь златом, и єдинь покровець (Молдовиця, 1462 
БО І, 70); Горо(д) житоми(р) а на городе чотири поушки 
вєлики(х)... а чєлАди... двє жо(н)цє а троє дєтє(и) мальі(х) 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: наз. троє (бл. 147! ЛКЗ 91 зв.. 92, 92 зв.); 

знах. трой (1462 БО І, 70). 
ТРОИЦА, ТРОИЦА, ТРОИЦЯ, ТРОЙЦА ж. (22) 

1. (у християнській релігії — триєдине божество, в якому 
поєднуються бог-батько, бог-син і бог святий дух) 

трійця, тройця (19): Азь рабь бжїи оца и сна и стго дха и 

стьіА троицЖ имєнємь стєфань по прозвищоу виніть коу- 

пи(х) сь тєтраєу(г)ль за своЖ дшЖ (б. м. н., 1401 ЗКЄ)\ 
а кто сі покусить вьзіти илї порушити имь боу(д) що... 

таковьі(и) да є(ст) прокліть о(т) га ба... и о(т) т и иі бгонос- 

ньі(х) отець сьбравшихсі на безбжнаго ариа похулившого 

на стаа троица (Сучава, 1443 ПГСММ); А хто сєи на(ш) 
листь пороуши(т)... то(т) сА с нами ро(з)соуди(т) пре(д) 
живоначм(л)ною тр(о)цєю (Київ, 1459 Р 174); Бо имм 
светьіА тройца стан сА божаА вол А (Ровно, 1488 А 5 І, 
241); Бо имя Светое и нераздільное Троици: Аминь 
(Мстиславль 1500 АСД II, № 3). 

2. церква на честь тройці (2): Мьі кнзь михаило олєк- 
сан(д)ровичь произволи єсмо боАриноу нашємоу паноу 

васнлью црю коупити дворєць ивашка гри(д)ковича... и 

коупивь то(т) дворєць придати стій тр(о)ци оу слоуцкоу 

(Копиль, 1456—1481 Р 164); А то дали єсмо оу до(м) стій 

тр(о)ци на пАма(т) (так.— Прим, вид.) родитєлє(м) ншимь 
(Київ, 1459 Р 174); 
свАтая троица (1) див. СВАТЬІИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. троица, тр(о)ица 4 (1488 ДГСБМЩ; 

ДГСПМ; 1489 БО І, 376; 1490 ОС 146); троицл, троицД 
2 (1468 БО II, 300; 1473 БО І, 181); зам. род. во имА трой¬ 
ца 2 (1487 А8 І, 239; 1488 А5 І, 241); троицК 1 (1401 ЗЩ\ 
зам. знах. на свата а троица 1 (1443 ПГСММ) род. одн. 
троици 3 (1401 АкВАК Ш, 1; 1472 АрхЮЗР 8/ІІ1, 2; 

1500 АСД II, № 3); тр(о)ци 1 (1459 Р 174); дав. одн. тр(о)- 
ци (1456—1481 Р 164; 1459 Р 174); ор. одн. тр(о)цєю (1459 
Р 174); кл. ф. троицє, тр(о)цє (1488 ВО 3, 342, 347; І490 
БО І, 419; ДГСХМ; 1491 БО І, 451). 
ТРОИЧИ див. ТРИИЧИ. 
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*троки мн. (6) (назва головного міста у Троцькому 

воєводстві): коли єсмь пєрвоє сіль на црьскомь столі 
тогда єсмь послаль бьгль к вамь асана и котлубугу вамь 
дати віданиє и наши посльї нашли ва(с) под городомь под 
троки стоАчи (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); писань в 
Троцохь (Троки, 1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: ор. троки (1392—1393 РФВ 170); мїсц. вь (у) 

Троцехь, Троцех, троцє(х) 3 (1494 РИБ 561; 1494—1495 
АЛРГ 59; 1495 ВМБС); в Троцехь І (1498 ГВКОО); оу 
! трощк)ох 1 (1442 Сові. II, 719). 

! ТРОЦКОХ <ТРОКОХ) див. *ТРОКИ. 
троцкии, троцкій прикм. (9); Кнзю николаю бис- 

коупоу вилєньскомоу И воєводь вилє(н)скомоу паноу ми- 
хаилоу кєзькгаиловичоу каньслЬрю нашємоу и воєводі 
троикомоу (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ А при 
томь бьіль е. м. господинь отець нашь владьїка Луцкій(и) 
(!)... а князь Петрь е. м. Михайловичь, городничій Троцкій 
(Луцьк, 1449 АЛМ 8); жалова(л) намь писарь нашь на- 
мєстьникь Стоклишьски(и) бєдько григорьєвичь на воє- 

водича троцкого на пна о(л)брьі(х)та ма(р)тиновича кга- 
сто(л)товича штожь о(н) встоупається вь єго ловьї любєіхь- 
кии за нємьно(м) (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Троцкии, Троцкій (1449 АЛМ 8; 

1492 АЛМ 31; 1495 РИБ 621; 1498 ГВКОО; 1499 А5 І, 
118); дав. одн. ч. троцкомоу, тро(ц)комоу (1447—1492 
ЛКБВ; 1490 ЗХП 136; 1497 ПМХ); знах. одн. ч. троцкого 
(1499 ВФ). 
Пор. *ТРОКИ. 
*ТРОЯНЬдив. ТРОАН. 
ТРОАН ч. (5) (назва річки у Молдавському князівстві): 

а хотарь тімь еєломь почєнши о(т) молдави чєрє(с) лоугь 
на пусти Перекопа та прЬкопомь до тпоана (Сучава, 1427 
0/^<сА» 450); А хотар томоу еєлоу оурцичінилорь почєн¬ 
ши от конєць поле от поут от толі старимь поутом до 
троАна оу край доуброви (Сучава, 1491 ВО І, 449). 
ФОРМИ; наз. одн. тролн (1489 ВО 1, 374); род. одн. 

тролна, троана (1427 ОІР«А» 450; 1489 ВО І, 374; 1491 
ВО ї, 449); ор. одн. трояком (1489 ВО !, 374). 

ТРУБЄЦЬСКИИ ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь 
дмнтриєви(ч)... сємє(н) Асманови(ч) трубєцьскии... чини- 
мьі знамєни(т)... како кєдьі в то врємА коли кнА(з) вєлєб- 
ньш дмитрии... голдованиє... володиславу... королеви 
польскому... слюби(л).,. а мьі... ислюбуємьі за нєго (Лу- 
чиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. трубєцьскии (1388 Р 38). 
ПРОУДЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьі такождєрє и от нас єсми им дали и потвер¬ 
дили слоугам нашим... част от Троудєщ (Сучава, 1490 
ВО І, 397). 
ФОРМИ: род. Троудєщ 1 (1490 ВО І, 397); Троудєщи 

1 0490_МН, 397). 
ТКІШМьУ присл. в. ст. (1) важче, трудніше; гапіизг 

ш іогпЬу регетігуі опі Ьо1$ге Ішіеу $оЬе паЬуІі ргоііш 
паз і іут Ьу їезгеге ігисіпеу паш оі пісЬ Ьуіо (Липнишки, 

1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
Див. ще ТКІЮ1ЯО. 
ТІШ ОМ присл. (2) важко, трудно: Такіо паш Ігисіпо 

регешігуіа 1а і игазгаЬ шііозі гаїо^аіі, зуіу Ьу іезіе паш 
іош пе сгупііі (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 141). 
Див. ще ТРІЮ^У. 
ТРОУЦ'б ч. (1) (особова назва): а на имЬ цигано(м), 

троуцЬ и сь чєлідою (!) си (Сучава, 1462 Сові. 7). 11). 
ФОРМИ: наз. одн.. троуці (1462 Сові. 0. 11). 
*ТРУШКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а тако(ж) коли 

бьі вьішо(л) андрєи тру(ш)кови(ч) или боу(д) какьіи ишкод- 
ни(к) покутскьі до нашєи зємли, а мьі што бьіхо(м) и(х) 
вьідали (Банилів, 1455 Сові. II, 770). 
ФОРМИ: наз. одн. тру(ш)кови(ч) (1455 Сові. II, 770). 

ТРОУШЬ, ТРУШЬ ч. (4) (особова назва): А при том 
бьіл... пан Троушь войт луцкий (Луцьк, 1490 АЗ І, 92); 
Биль нам чолом старьій войт места Лункого Труїнь и про- 
сил в нас землицьі (Вільна, 1499 АЛРГ 94). 
ФОРМИ: наз. одн. Троушь, Трушь (1490 АЗ 1, 92; 1499 

АЛРГ 94); знах. одн. Труша (1495 АЛМ 88). 
*ТРЬГОВАТЇ СА див. ТОРГУВАТИ СА. 
*ТРЬГОВЄЦЬ див. ТОРГОВЄЦЬ. 
*ТРЬГОВИЩИ мн. (1) (назва міста у Молдавському 

князівстві): Пис(ань) оу Трьговищєх (Торговище, 1481 
ВО II, 358). 
ФОРМИ: місц. оу Трьговищєх (1481 ВО 11, 358). 
ПРЬГОВЛА див. ТОРГОВЛА. 
*ТРЬГОВСКИИ див. *ТОРГОВСКИИ 3. 
ТРЬГЬТРЬГЬ ч. (12) 1. (місце, де відбувається 

торг) торг, торговиця (5): а іако сІаіешо і сІаіезхшо іегпи 
ІЬиіи пазги сіісііпи па ігпіе ^гшоПпсгі па гісгі МегсЬизгі- 
С2І... у г туіЬот коіогу ісІиІЬ к Іоггош (!) сгегег іеЬо сіі- 
сііпи — осі когсІоЬо июга ро Ьгозік (Краків, 1407 АрхЮЗР 
8/1, 3—4); а мьі також и от нас єсми дали и потврьдили 
слоузЬ нашємоу паноу Лоупє армашоу тотоу прАдрєчє- 
ноую боукатоу зємли... и тотоу еєлищоу за Гїроутом, гдє 
бил трьгь Сьрати (Коломия, 1489 ВО II, 373); 
дворници от трьгох(І) див. ДВОРНИКЬ. 
2. торгівля (4): Бил нам чолом пан Богдан Сенкович 

Гостскии и просил нась, абьгхмо ему дозволили торгь мЬти 
вьшмени его в Гощьг, а повЬдил перед нами штож в Луцку 
торгу и мьіту нашому то нешкодно єсть а от Луцка далеко 
(Вільна, 1495 АЛРГ 55). 

3. угода про купівлю-продаж (1); то(т) фра(н)цикь 
искаль какь бьі торгь о(т)валД(т) (!) коли (ж) ємоу оу тьі(х) 
лєтє(х) заплата сА нє стала (XV ст. ВС 22). 

4. товар, крам (1): а тако(ж) коли приду(т) ись товаромь 
а они да искладаю(т) свои трьгь оу моємь (!) зємли (Суча¬ 
ва, 1437 О ІД № 8). 
ФОРМИ: наз. одн. трьгь, трьгь (1489 ВО І, 373, 374); 

дав. одн. торгу 2 (1495 АЛРГ 55); ! іоггош І (1407 АрхЮЗР 
8/1, 4); знах. одн. торгь З (XV ст. ВС 22; 1495 АЛРГ 55); 
трьгь 1 (1437 БІД № 8); .місц. одн. оу трьгоу 1 (1479 ОС 
140; 1481 ВО І, 257)\ місц. мн. зам. род. от трьгох 1 (1481 
В О І, 257). 
ТРЬГЬ 3 ч. (116) місто (45): а кто имєть коупити скоть 

или бараньї оу бакові, или оу романові трьгоу, либо оу 
бани, либо на німци, либо оу иньїх торгох наших, нє на- 
добі нигдє мито дати, кижь тамь гді коупил (Сучава, 
1434 Сові. II, 669); И тиж пак оу том промьіслили єсмо та 
смо пожаловали шолтоузовє и паргарє и оуси оубогїи 
людї от наш трьг от Брьлад, та смо потврьдили им старій 
закон (Бирлад, 1495 ВО П, 64); 

Баковскии трьгь (2) див. *БАКОВСКИЙ; 
трьгь брьладьскьіи (1), Брьладскии 
трьгь (1) див. * БРЬЛАДСКИИ; васлоуискии 
трьгь (2) див. ^ВАСЛОУИСКИИ; романові 
торгь (38) див. РОМАНОВ 2;Сєрєтскьіи трьгт 
(18) див. *СЄР€ТСКЬІИ *; Сирєскьіи трьгі 
(1) див. *СИРАТЬСКЬІИ сучАвьскии торгь 
(1) див. СОУЧАВСКЇИ; Хорловскии трьгь 
(1) див. *ХОРЛОВСКЬІ 1; я с к и и трьгь (6) див. 
*яскии. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. оу Бакові и Романов трьгь 

(1460 ВО II, 274); род. одн. трьга ЗО (1422 ОІД їі£. 
35; 1457 ВО І, 4; 1458 £/Я«А» 512; 1470 ВО І, 152; 
1472 ВО І, 170; 1473 ВО 1, 181; 1488 ВО І, 342, 
343, 355; 1499 ВО II, 425 і т. ін.); трьгоу, трьгу 9 (1466 
ВО І, 95; 1470 ВО 1, 150; 1471 ДГСМПБ; 1473 ВО І, 181; 
1495 В О II, 64) торгоу, торгу 6 (1408 Со5^. 1, 61; 1448 
Сові. II, 313; 1453 Сові. II, 472; 1458 0/Я«А» 512; 1464 
ВО 1, 83, 84); торга 2 (1403 ДГАА); ІугЬи 1 (1465 а 176); 
трьг 1 (1495 В О II, 64); дав. одн. трьгоу 4 (1448 Сові. II, 
359; 1495 ВО II, 63, 64); торгови 1 (1455 Сові. II, 774); 
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знах. одн. торгь 2 (1465 Со&і. II, 774); трьгь 1 (1435 Со&і. 
11, 682); місц. одн. у трьгоу, трьгоу, тргоу 12 (1434 Со&і. 
II, 669; 1453 Сові. II, 766; 1454 Со&і. II, 508; 1456 Со&і. II, 
790; 1460 ВО 11, 273, 274, 275; 1463 ВО II. 295); у торгоу, 
торгу II (1408 Со&і. І, 60; Со&і. II, 631, 632; 1434 Со&і. ІЗ, 
669; 1456 Со&і. II, 789; 1460 ВО II, 274); оу тнргоу 1 (1435 
Со&і. І, 391); род. мн. трьгов (1460 ВО II, 274; 1466 В О І, 
96); дав. мн. трьгомь, трьгом, трьго(м) 9 (1452 Со&і. ІЗ, 
759; 1453 Со&і. 11, 462; ПГОВ; 1455 Со&і. II, 771; 1458 ВО 
II, 261; 512; 1470 ОіР«А» 523); торгом, то(р)гом 
2 (1456 Со&і. II, 789; 1460 ВО II, 274); 1 торговомь 1 (1449 
Со&і. II, 743); місц. мн. оу (по) торгохь, торгох 10 (1408 
Сові. II, 630, 631, 632; 1434 Со&і. II, 668, 669; 1456 Со&і. 
II, 788, 789, 790; 1460 ВО II, 273); по (оу) трьгохь, трьго(х), 
тьргох, тьрго(х) 5 (1434 Со&і. II, 668; 1458 £/Я«Л» 513; 
1460 ВО II, 273, 274); по торгахь 1 (1408 Сові. II, 631); 
по ! торговомь 1 (1448 Со&і. II, 741); зам. род. о(т) тьр- 
го(х) 1 (1435 Со&і. II, 695). 
Див. ще ДОЛНЇИ ТОРГЬ, *КРАСНЬІИ ТОРГЬ. 
ТРЬГЬ див. ТРЬГЬ1. 
*ТРЬМЄДЄЧЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тімь мьі... дали єсмьі имь оу нашєи зємли 
трь(м)єдєчїи на коуцитнои... и сєлищє миково (Сучава, 
1427 Со&і. І, 193). 
ФОРМИ: знах. трь(м)єдєчїи (1427 Со&і. І, 193). 
*ТРЬНАВКА 1 див. ТЄРНАВКА. 
ТРЬНАВКА2 ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Сє азь... Іо Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... дали и потврьдили єсми томоу... монастироу от Поут- 

нои... Д црьков от Трьнавка с попом (Сучава, 1490 ВО 1, 
419). 

«ЮРМИ: наз. одн. зам. род. от Трьнавка (1490 В О 1, 
419). 

*ТРЬНЇЄ с., зб. (3) (цсл. трьнїє) терня: а от толі хорі 
діломь... на край трьнїА (Сучава, 1438 ОВАс 27); тім 
(зіс.— Прим, вид.) мьі... дали єсми и(м)... сєлищє гдє 
бн(л) вана бєрбіче... и сь вьсімь трьнїє(м) що соу(т) близ- 
ко милітина (Сучава, 1443 Со&і. 11, 144). 
ФОРМИ: род. трьнї\А (1438 ОВАс 27); знах. трьнїє 

(1438 ОВАс 27); ор. трьнїє(м) (1443 Сові. II, 144). 
ТРЬІ див. ТРИ. 
*ТРЬІДЦАТЬ див. ТРИДЬЦАТЬ. 
*ТРУОСІАТУЛ див. *ТРЙДЦАТЬІИ. 
*ТРЬІНАДЦЯТЬІИ див. *ТРИНАДЦАТЬІЙ. 
ТРЬІСТА див. ТРИСТА. 
*трьістанка ж. (2) (назва річки у Волинській землі): 

я... дала єсми ему... имєнє... на имА Любчо... по ТрєстАн- 
ку по Чортов Ставок ТрьістАнкою аж до Ситного Болота 
(Ровно, 1488 А8 1, 242). 
ФОРМИ: знах. одн. Трєстмнку (1488 АЗІ, 242); ор. одн. 

Трьїстглнкою (1488 А8 І, 242). 
*ТРУ52УН ч. (1) (назва села у Берестейській землі): 

Рузап Тгу52упі таіа 3 (Іеп. іпбукіа 3 (Тришин, 1500 
ДПЖН). 
ФОРМИ: місц. одн. \у Тгухгупі (1500 ДПЖН). 
*ТРЬГОВЛг£ див. ТОРГОВЛА. 
*ТРЬГЬ див. ТРЬГЬ3. 
ТР'ЬБА див. ТРЄБА. 
ПР'ЙТИИ див. ТРЄТИЙ. 
ТРАСТИ дієсл. недок. (2) (що) трусити, обшукувати: а 

оу чєрновцєх вози не трАсти, але коупєць аби дал своє 
право ажє не имаеть заповідань! товарь на своємь вози 
(Сучава, 1456 Созі. II, 790); А оу Чєрновцєх вози нє трАс: 
ти, але коупєць аби дал своє право, ажє нє имаєт запові¬ 
дані товарь на своємь вози (Сучава, 1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: інф. трести (1456 Созі. II, 790; 1460 ВО II, 

275). 
Див. ще СТРАСТИ. 

ТО У, ТУ присл. (10) 1. (на цьому місці) тут (5): а ту нє 
надобі ни дному чаиковьцю собі і зачинти (так.— Прим. 
вид.) (Казимир, 1349 Р 3); ми илїа воєвода... знаменито 
чини(м),.. како намисковь наши(х) наслидоуючи... паноу 
владиславовн... оучєра, тоу, оу „■ є вовн, посполоу сь вьсєю 
радою нашєю... голдь... оучиниль єсми (Львів, 1436 Со&і. 
II, 697—698); и пан Янчинский рекь: ту я маю слидогонь 
и(с) Мокрьічанн (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 119); 
Ми Гєоргїє архїєпископь Соучавскьш... Василїє єпископь 
Долніи епископїи Романова трьга... тоу на тот час оу 
Хрьлові боудоучим слюбили єсмо... паноу Яноу Олбрах- 
тоу... кролєви полскомоу... вьсє модне а нєпорушєнно 
дрьжати (Гирлов, 1499 ВО II, 425—426); 

(у цій грамоті) тут (3): купиль пань вАтславь оу віки 
оу василА ємоу жь річють скибичь вь єго брата на имА 
оу гінка и вь єхь сновцА оу олєнка ижє купиль пань вАт¬ 
славь во всіхь трии то жь ту имєновани (Львів, 1370 Р 
18); пак ли бнхо(м) імо нє воротили на і дє(н) Ако ту напи¬ 
сано тогда гродо на(ш) галичь... тому исному и воєво(д) 

и єго брату роману оу тихо Д тисАчахо заставити имаємн 
(Луцьк, 1388 Р 37); пак ли не иміємь єму заплатити на 

тоть днь яко ту виписано тогдн ми в то(т) днь... имаємь 
єму дати нашь городь снАти(н) (б. м. н., 1411 Р 77). 

2. (вказує на обставини дії) тут, при цьому (1): оу чи нили 
єсмо имь границю повніше манастнрА свАто(г) михаила 
прєзь криничину на второ(м)ь полку а ту иснпали могилу 
межи дубо(м)ь а межи буко(м)ь (Галич, 1404 Р 68). 

3. там, в тому місці (1): ми стєфань воєвода... чини(м) 
знаменито... ожє слюбуєми... нашєму владиславови, кро¬ 
лєви полскому... стати противь каждого єго нєпрїАтєлА 
и проти (в) поганства... ту гдє колє(т) би кролєви єго мл (с)- 
ти треба (Бирлад, 1439 Со&і. II, 714). 
Див. ще ТОУТА, ТОУТОт ТОУТЬ 1, 3, 4. 
*ТУБЬІЛ€ЦЬ ч. (1) (ста. іиЬуІес) тубілець: и волно ему 

вь здішнемь паньстві нашомь Жону пояти... и волности 
шляхецкоі, ико властному шляхтичови тубьілцови, зажи¬ 
вати (Луцьк, 1438 Р 141). 
ФОРМИ: дав. одн. тубьілцови (1438 Р 141). 
ТОУДА присл. (2) туди: А пак коли оусхочєт наиясніи- 

шїи Владислав, крал оутрьскїи и чьскїи... и... Ян Ол- 
брахть, крал полскїи... оучинАт воиска и... поидоут... на 
тоурєцкого чьсарі..., и тогдьі наиясніишїи Владислав... 
имал би пройти чєрєс Басарабскоую землю и тоуда пере¬ 
возити сі чєрєс Доунаи на зємли тоурєцкого чьсарі (Гир¬ 
лов, 1499 ВО II, 423). 
Див. ще ТУДЬІ. 
*ТОУДИЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст) віра 

наше (!) гп(д)ва вишеписаннаго ми Стєфана воєвода... 
віра пана Ацка тоудича (Сучава, 1486 ОС 144). 
ФОРМИ: род. одн. тоудича (1486 ОС 144). 
ТОУДОРА1 ж. (6) (особова назва, молд., цсл. бєодо- 

ра): И оустал пань Могила чашник та заплатил оуси тоги 
пинізи... дочкам Оудрі Тоудори и Анноушци (Сучава, 
1491 ВО І, 447); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним.., 
ожє прїидоша прАд нами... Дрьгьлинь, дочка Настина, 
и сєстричича єи Тоудора... и дали свою правоую отниноу 
от их... оурика (Васлуй, 1497 ВО II, 118). 
ФОРМИ: наз. одн. Тоудора (1491 ВО І, 447; 1495 

ПГВСА; 1497 ВО II, 118); дав. одн. Тоудори (1491 ВО 
І, 447; 1495 ПГВСА). 
Див. ще ТОДОРА. 
ТОУДОРА 2 ж. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): А на то віра... болірь наши(х)... віра шандро о(т) 
тоудори віра хораєца (б. м. н., 1400 ОІркА» 433); а хота- 
ри оунгоу(ріномь) от бакова поченши о(т) врьха... та 
оузлисиємь о(т) тоудора гори на конєць по(лі)на изго- 
рища (Сучава, 1409 Со&і. І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от тоудора гори (1409 Сові, 

1, 65); род. одн. тоудори (1400 ОІД«А» 433; Созі. 1, 37). 



ТОУДОРАН — 449 — ТУРДУЧАКЬ 

[ТОУдинАН ч. (4) (особова назва, пор. Тоудорь): И оустав- 
шє наши слоуги Лоука и братА єго Оанча и Тоудоран и 
заплатили оусє исполна тоти... пинізи... оу роуки слоузі 
нашємоу Матєю (Сучава, 1487 В О І, 306); Чьтврьтоє село 
єсми имь дали на Ховрьліти, на имі Нігомирєщи... що 
смо коупили тоє село от Филиппа и от Тоудорана (Гирлов, 
1499 Вй II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. Тоудоран (1487 Вй І, 306); род. одн. 

Тоудораиа (1499 ВВ II, 162); дав. одн. Тоудораиоу (1487 
ВВ Г, 306). 

*ТОУДОРЬ ч. (5) (особова назвау молд.у цсл. Оеодорь, 
гр. веб£сорое): мьі пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє... дали и потвердили єсми ему... село на тутові, на 
имі грьдєщи... що купи(л) о(т) михула тудо(р)и (!) (Су¬ 
чава, 1455 Сові. II, 543); И пак оу том прїидошє прАд нами 
и прАд оусими нашими молдавскими боярє Анноушка и 

сестра (в ориг. сн. и.— Прим, вид.) єн Моуша, дочки^Ми- 
хьиль Тоудора, сьіна Петра Тоудора (Бирлад, 1495 Ви її, 
64). 
ФОРМИ: род. одн. Тоудора 4 (1495 ВВ 11, 64); ! тудо(р)и 

1 (1455 Сові. II, 543). 
Див. ще *ТАДЄРЬ, ТАДОРА, ТАДОРЬ і, ТЄОДОРЬ, 

ТОАДЄРО У, ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, ФЄДОРЬ, 
ФЄОДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 
ТУДЬІ присл. (1) туди: а гостА не приневолити но куда 

хочєть тудьі поидеть (б. м. н., 1366 Р 14). 
Див. ще ТОУДА. 
ТОУЗАРА1 ч. (3) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тім ми... дали и потвєр(ж)дили єсми ємоу 
оу нашєи землн оу мо(л)давскои єдино мисто на имі тоуза- 
ра (Сучава, 1432 ДГВІН). 
ФОРМИ: наз. одн. тоузара 1 (1432 ДГВІН); зам. род. 

о(т) тоузара 2 (1432 ДГВІН). 
*ТОУЗАРА 2 ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Мм илїа воєвода... чин имь знаменито... ожє тоть 
истинньї... нашь стан А дали єсми ємоу єдно село тоузара 
(Сучава, XV ст. ДГВІС). 
ФОРМИ: род. одн. тоузара (XV ст. ДГВІС). 
*ТОУКАНЄ с. (2) (стп. іикапіе) цькування: Коли ко(г) 

собака оукоусить с тоукана (!) чоужомоу (!) (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: род. одн. ! тоукана 1 (XV ст. ВС 27); тоуканьа 

1 (XV ст. ВС 7 зв.). 
*ТОУ КАНЬЄ див. *ТОУКАНЄ. 
ТУЛА, ТОУЛм, ТОУЛчі ч. (4) (особова назва, тюрк, іи- 

Іа «породистий мисливський собака»): ньіні послаль єсмь 
к вамь слуги наши асана и Тулу очжю то повідати вамь 
(б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); мьї стєфа(н) воєво(д)а... 
знаменито чини(м)... ожє прїидошА прє(д) нами... жи- 
вєрть... н тоулі... и продали... села (Сучава, 1479 Сові. 5. 
98). 
ФОРМИ: наз. одн. тоулл, тоулі 2 (1443 С05/, II, 128; 

1479 Сові. 8. 98); тула 1 (1456 Соз/. II, 583); знах. одн. 
Тулу (1392—1393 РФВ 170). 
ТОУЛЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тімь мьї... потвердили єсми єго очи(н)оу... села на 
имі... корнєщи и тоулєщи (Сучава, 1448 Сові. II, 342). 
ФОРМИ: наз. тоулєщи (1448 Сові. II, 342). 
*ТОУЛИНСКИИ прикм. (4): тоє свє(т)чили два братє- 

ники васи(л) а гринь покоуль єсть г(с)дрА нашє(г) тоули(н)- 
скоє зємли (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: наз. одн. с. тоули(н)скоє (бл. 1458 Р 167, 168); 

род. одн. ж. тоули(н)скоє (бл. 1458 Р 167). 
Пор. *ТУЛИНЬІ. 
*ТУЛИНЬІ мн. (7) (назва села у Київській землі) Тулин: 

Мн кнзь (!) сємєнь олєкса(н)дрови(ч) дали єсмо сьлузі 
нашєму пану сє(н)ку ськипорю село наше тулиньї со вьсімь 
с тьі(м) што к тому селу прислуїпаєть (Київ, 1457 Р 166); 

а по тьі(ми) липники бьіла пасєка кнзА михайлова г(с)дрА 
иашє(г) с тоули(н) (б. м. н., бл, 1458 Р 168). 

ФОРМИ: род. тули(н) (бл. 1458 Р 167, 168); дав. тули- 
на(м) (бл. 1458 Р 167); знах. тулиим (1457 Р 165, 166); 
місц. оу тулииахь (1457 Р 166). 

*ТОУЛИЧЄВЬ прикм. (1): А хотар той... части... оу 
Прокопов сад на столпь от толі черес серед сада Тоули- 
чєва та на поут (Сучава, 1499 ВВ 11, 136). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Тоуличєва (1499 В В II, 136). 
ТОУЛКО 1 див. ТОЛЬКО г. 
ТОУЛКО2 див. ТОЛЬКО3. 
/ТУЛНЬІКИ мн. (2) (назва урочища у Подільській зем¬ 

лі): а тамь при той долини копець усипано одь Цьіцульїни 
долини до урочища Тулннковь (Новоселиця, Н30ГВКЛ8). 
ФОРМИ: род. Тулннковь (1430 ГВКЛ 8). 
*ТОУЛОВА 1 ж. (5) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а на то є(ст)... віра пана драгоя от ту лови и дітей 
єго (Сучава, 1415 С05Л 1, 116); ми панове господарі нашє- 
го... пань лазарь о(т) тоуловн и пань миндрі жумататинс- 
кни... внзнаваємь... колижь вєлєм^.жнїи илїашь воєво¬ 
да... пану владиславови, кролю по(л)скомоу... голдь 
внрности... є(ст) оучини(л)... мм такожє... слюбоуємь... 
тоть истиннии голдь... ховати (Львів, 1436 Со5^. II, 701) 
ФОРМИ: род. одн. туловн, тоуловн 4 (1415 Сові. 1, 116, 

122; 1424—1425 ВВАс 19; 1436 Сові. II, 701); тоулове 1 
(1425 Сові. І, 169). 

*ТОУЛОВА2 ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 
зівстві): тімь ми... дали єсми имь... села н(х) на имА на 
тоулові гдє є(ст) дворь и(х) и строинци на вєрхь шоумоу- 
за (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: місц. одн. иа тоулові (1429 Сові. І, 269). 
*ТОУЛОВСКИИ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст)... 

віра пана вані тоуловского и дітїи его (Сучава, 1425 
Сові. І, 173). 
ФОРМИ: род. одн. тоуловского (1425 Сові. І, 1/3). 
*ТУЛЧИНЬ прикм. (1)()тулчино дворище 

(1) (назва дворища у Галицькій землі): возрєвшє єсмо на 
на єго (так.— Прим, вид.) вірноую слоужбу и хотАчє 
по нємь аж би тнмь ліпєи вєрніи намь... послужиль онь... 
даємь ємоу и дали єсмо... о(т)міну... на имА подь гали- 
чємь чАгрово... тул(ч)нно дворище (Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: знах. одн. с. тул(ч)ино (1394 Р 54). 
ТОУЛ'Б див. ТУЛА. 
ТОУЛА див. ТУЛА. 
ТУНСЄЩИИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): (и оу то(м)> тако(ж)(дє прї)идє прі(д) нами и прі(д) 
нашими бояри юка... и прода(л)... єдно село на богдані 
на имА тунсєщии (Сучава, 1453 Сові. II, 467—468). 
ФОРМИ: наз. тунсєщии (1453 Сові. II, 468). 
ТУНСУЛУ ч., невідм. (2) (особова назва, молд. «стриже¬ 

ний»): ми алєксандрь воєв(д)... знаменито чини(м)... ожє 
тоти ист(иннн) наши слуги, на имА сима тунсулу и 
бьло(ш) хоржєску(л) и щєфа(н) тунсулу... (слу)ж<или> 
на(м) право и вірно (Сучава, 1453 Сові. II, 467). 
ТУНЬ присл. (1) (цсл. тоунь) задарма, безплатно: а ту 

діднину пань кола вольнь продати или замінити или тунь 
о(т)дати оу своі ліпьшиі оужитки обротити (Галич, 1409 
Р 74). 

*ТОУРБАТЬ ч. (1) (назва потоку в Молдавському кня¬ 
зівстві): А хотарь Бьлошєщнм... до серед добровоу... та 
от толі право до потока Тоурбата (Сучава, 1475 ВВ І, 
206). 
ФОРМИ: род. одн. Тоурбата (1475 ВО І, 206). 
ТОУРБОУРЄ ч., невідм. (2) (особова назва): и тАгали сА 

що сА тєгали, але Ивашко сь прївилиами тесті своєго 
пана Йвана вистиарника добнл сь вьсєго права и соудоу, 
а Тома Доумитрєскоул и Косте Тоурбоурє сь своим оусим 
племенем стратили сь своими привил(ї)ами сь вьсєго пра¬ 
ва и закона (Бирлад, 1460 Вй І, 41). 
ТУРДУЧАКЬ ч. (1) (особова назва): и іще к тьімь бєк- 

гичь и турдучакь берди давьідь ти кнА(з) головний мои би¬ 
ли слуги (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
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•тоурєискь — 450 — ТОУРЦИ 

ФОРМИ: наз. турдучакь (1392—1393 РФВ 170). 
*ТОУРЄИСКЬ див. *ТОУРИИСКЬ. 
•ТОУРЄЦКИИ див. ТОУРЄЦЬКИИ. 
•ТОУРЄЦСКЬІИ див. ТОУРЄЦЬКИИ. 
ТОУРЄЦЬКИИ прикм. (19) турецький (10): коли гтри- 

шоль цєсарь тоурскии на нась... а наши убогии люди 
о(т) Сачавьі и они побєгли до камєнца, а у нашихь людей 
оубогихь о(т) Сачавьі бьіли паробьцн Кафиньскиє, и тьш 
вси окованьї; а они стали и боурьмистрь ись старшими 
оузАли тьіе паробьци, а цєсарь тоурєцькии прислаль до 
нась и гтросиль тнхь паробьковь Кафиньскихь (б. м. н., 
1481 БО II, 365); А також мьі Стєфан воєвода, до того часоу, 
коли оуслншим о ихани тоурєцком на зємли... прєрєчє- 
иьіх панов кроулєв оугрьскаго и полскаго ... тогди им 
обом... имаєм дати видати и оуказати, како мочи моум 
маиборзо (Гирлов, 1499 БО II, 423); 
земля тоурєцкая (1), тоурєцкая 

зємьля (1) див. ЗЄМЛА 4; з л а т н и тоурєць- 
с к ьі и (5) див. *ЗЛАТЬІИ2; злотьіи тоурєцкии 
(1) див. *ЗЛОТЬІИ; золотьіи тоурецкьіи (1) 
див. *ЗОЛОТЬІИ2. 
ФОРМИ: наз. одн ч. тоурєцькии (1481 БО II, 365); род. 

одн. ч. тоурєцкого, турє(ц)кого (1496 ПДБКЛ 61; 1499 
БО II, 423, 424); знах. одн. ч. тоурєцкого (1499 БО II, 423); 
місц. одн. ч. о тоурєцком (1499 БО II, 423); род. одн. ж. 
тоурє(ц)коє (1496 ПДБКЛ 61); місц. одн. ж. в тоурє- 
(ц)ко(и) (1496 ПДБКЛ 61); род. мн. тоурєцскьі(х), 1и- 
гесзкусН 2 (1452 Сові. II, 422; 1465 СЬ 176); тоурєць- 
єкьїх 1 (1462 БО І, 55); тоурє(ц)км(х) 1 (1453 Сові. ЗІ, 495); 
тоурєцкьіх 1 (1464 БО І, 83); (т)оу(рєц)кихь 1 (1449 
Сові. II, 747); знах. мн. тоурєцкиє (1433—1443 А РАЇ). 
Див. ще ТОУРСКИЙ. 
*ТУРЄЦЬ ч. (1) (назва села у Віденському воєводстві): 

Сє язь кнАзь олєксаньдро володимировичь... даль єсмь 

дєсАтину с(с)ті бци оу лаврошєвь манастьірь ис турцА 
оу віки (Лаврашів, 1429 Р 113). 
ФОРМИ: род. одн. турим (1429 Р 113). 
*ТОУРЄЦЬСКЬІИ див. ТОУРЄЦЬКИИ. 
*ТОУРЖОУКЬ ч. (1) (назва місцевості у Молдавсько¬ 

му князівстві): а хота(р) той поустини на вєрхь долини... 
та прости на тоуржоу(к) рубіжи (Сучава, 1453 Сові. II, 
445). 
ФОРМИ: род. одн. тоуржоу(к) (1453 Сові. ЗІ, 445). 

*ТОУРИИСКЬ ч. (3) (назва містечка у Волинській зем¬ 
лі) Турійськ: а писана оу турєиску в володимєрьскомь 

(Турейськ, 1429 Р 113); и оць иа(ш) король єго мл(с)ть 
тоє село привєрноу(л) к волод(и)мирю к двороу нашомоу 
тоуриискоу (Вільна, 1499 ГОК?Р). 
ФОРМИ: дав. одн. тоуриискоу 1 (1499 ГОКІР); тоурєис- 

коу 1 (1499 ГОКІР); місц. одн. оу турєиску (1429 Р 113). 

*туриськии прикм. (2): ми великий кнзь швит- 
рикгаль олькирдови(ч) чини(м) знаменито... ижє... дали 
єсмо ему и записали за єго вірную служьбу... села мило- 
вьши оу луцко(м) повіте на рєці на стьірє а другоє село 
оу тьіриско(м) (так.— Прим, вид.) повіте задьібн (Луцьк, 
1446 Р 152); Се я пани Вахнова пани Мария... даю и дала 
есми ... зятю нашому пану Стецку Шишкиничу... селце 
на имя Ставокь у Туриськомь повете (Володимир, 1471 
ЛрхЮЗР 8/III, 627). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. у Туриськомь 1 (1471 ЛрхЮЗР 

8)111, 627); ! тмрьіско(м) 1(1446 Р 152). 
Пор. *ТОУРИИСКЬ. 
•ТУРИЧЄЯ ж. (1) (назва річки у Галицькій землі): 

а ту исипали могилу межи дубо(м)ь и мєжн буко(м)ь... 
а горі рікою до оустьА туричєи (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: род. одн. туричєи (1404 Р 68). 
*турія ж. (2) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): а ми такожде, ре, есми дали и потврьдили с(вя>- 

тому монастирю нашему от Молдавица тую половина села 
от Остьпчань вишнию част(ь) где бьіль Остапковь тьман(ь) 
у Туріи у волости Яскои (Сучава, 1473 ШКН 165). 
ФОРМИ: місц. одн. у Туріи (1473 ШКН 165). 
*ТУРКОВЄ див. ТОУРЦИ. 
ТОУРКОУЛ ч. (17) (особова назва, молд. «турок»): А на 

то ест... віра пана Симеона Тоуркоула (Васлуй, 1436 
ВАМ 29); и оуставшє слоуга наш Жоуржа Поуціноул та 
заплатил оуси тоти пинізи... оу роуки слоугам нашим 
Тоадєроу Тоуркоулоу и братоу єго Михоуци (Васлуй, 
1497 БО II, 107). 
ФОРМИ: наз. одн. Тоуркоул (1488 БО І, 317; 1497 БО 

II, 107); род. одн. Тоуркоула, туркула (1436 ВАМ 34; 
ОІК«А» 469; Сові. І, 445, 460; 1437 Сові. 1, 515; МіН. 
203; 1438 Со5*. 11, 15, 27; 1441 ОВАс 40; 1497 БО II, 107 
і т. ін.); дав. одн. Тоуркоулоу, Тоуркоул (1488 БО І, 317; 
1497 БО ІЗ, 107). 
ТОУРЛОУИ ч. (4) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): а тімьі сєламь о(т) турлуи сь оусими поени и сь 
всАми своими старими хотарми... нєпогушено (!) имь ни- 
коли на вік<ьі віч)ниА (Сучава, 1409 Сові. І, 65); тімжє 
мьі... дали есми ємоу... села... на тоурлоую (Сучава, 
1448 Сові. ЗІ, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. зам род. о(т) турлуи (1409 Сові. І, 65); 

род. одн. тоурлоую (1409 Сові. І, 64); місц. одн. на тоур¬ 
лоую 1 (1448 Со5^. 11, 355); на тоурлоуи 1 (1432 Сові. 1, 
343). 

*ТОУРЛОУАНОУЛЬ ч. (1) (особова назва): И також 
за тим єднаньї и ток<мєж)и а (Ма)рєна... продала... єдно 
сєлишче... слоузі нашемоу Сими ТоурлоуАноулоу (Баків, 
1462 БО І, 55). 
ФОРМИ: дав. одн. Тоурлоумноулоу (1462 БО І, 55). 

*ТОУРНЬ ч. (1) (молд.) башта: блгочтивьи г(г)п(д)рь 

вьсєи зємли мо(л)дав(с)кои іо стєфань воєвода... сьзда и 
сьтвори тоурнь сь(и) и моур около монастирі (Путна, 
1481 КІ). 
ФОкМИ: знах. одн. тоурнь (1481 д7). 
*ТОУРОВСКИИ прикм. (3) (пор. Туровь у Троцькому 

воєводстві): и мн порадившисА из нашою радою и со 
кн(А)зи и паньї дали єсмо єму село оу туровском повіте 
(Луцьк, 1451 А З І, 44); А про ліпшую твєрдость тих вер¬ 
ху писаних річей просила єсми... єпископа туровского 
и пинского ЄвхимьА, аби... пєчат свою приложиль (Ете- 
пань, 1489 АЗ І, 89). 
ФОРМИ: род. одн. ч. туровского (1489 ЛЗ І, 89); місц. 

одн. ч. оу туровском (1451 АЗ І, 44). 
*ТУРОКЬ ч. (1) (особова назва): Пишеть король... аби 

Петругь не вступался вь тни люди, на имя вь Езикеича... 
а вь Турка зь дітьми (б. м, н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. одн. Турка (1498 ЛМЛ 169). 
ТОУРСКИЙ, ТОУРСКЇИ прикм. (3) турецький (2): Мн 

Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє тоть истинїи 
слоуга наш Мирча... жаловал намь... рєкоучи так: ажє... 
тоти привилиА, що били на села на Оргоєщи и на Нігом(и- 
рещ)и, а он загоубил тота привилиА коли прїихал царь 
тоурскїи та плАнил нашоу землю (Сучава, 1480 БО І, 238— 
239); коли пришоль цєсарь тоурскии на нась и на нашоу 
земьлю, а наши оубогии люди оть Сачавьі (!) и они побєгли 
до Камєньца (б. м. н., 1481 БО 11, 365); 

златии тоурскии (1) див. *ЗЛАТЬІИ2. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. тоурскии, тоурскїи (1480 БО І, 

239; 1481 БО І, 365); род. мн. тоурскьіх (1460 БО 1, 274). 
Див. ще ТОУРЄЦЬКИИ. 
*ТОУРСКЬІИ див. ТОУРСКИЙ. 
ТОУРЦИ мн. (15) 1. Туреччина (12): ми панове и боАре 

землі молдав(с)кои... слюбуємь и слюбили єсмн с нашими 
господари... вєлєбному кролєви володиславу... вєрннмь 
бити н помагати... противь турковь, противь татаромь 
(Сучава, 1395 Сові. II, 612—613); А також ми... аии жадиои 
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рад! ани помочи Тоурком не имаєм дати (Гирлов, 1499 
Вй II, 423—424). 

2. (турецьке військо) турки (3): атопєрь (!) тоурци пєрє- 

стоупили чрьноє море занжє взАль кафоу ино осмотрили 
см рано (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ); и жаловали нам, 
ажє привилїє вєликое, що имал вльча батьрєскоула... на 
своє отниноу, село на имі багьрєщїи... а тота привилїє а 
они загоубили, коли пришли тоурци ^Сучава, 1493 Сові. 3. 
175). 
ФОРМИ: наз. тоурци 2 (1484—1486 ГСПТЗ; 1493 Сові. 

3. 175); тоу(р)ковє 1 (1493 ПОСВВ); род. Тоурковь, Тоур- 
ков, турковь, тур(к)овь, турко(в), тоурко(в) 8 (1395 Сові. 
II, 612; 1456 ЗСФ; 1460 ВИ II, 274; 1468 ВО II, 302; 1490 
Вй І, 434; 1492 ВО II, 292); Тоуркох 1 (1460 ВО II, 274); 
дав. Тоурком (1499 В О II, 424); знах. Тоурцьі (1481 ВО II, 
364). 

*тУН'Ь ч. (1) (назва села у Польщі, пор. Гиг): Мьі вои- 
цехь... ярцибискупь гиіздєнскии... хоружии адамь с ту¬ 
ра слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєводі... ижь вшит- 
ки оурАдьі... и записи што пасаньш (!) миха(л) бучатски 
пань истароста галицкии... боронити держати непорушно 
на віки ховати иміють (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. тура (1433 Р 122). 

ТУРЬЯ 1 ж. (3) (назва річки у Волинській землі) Турія: 
А сє докончаньє межи королємь польскьімь и кнАзємь 
дмитриємь кь володимирю о(т)ступаєтьсА а о(т) толі 
по турью поколі турья прошла (б. м. н., 1366 Р 14); Узривь- 
ши есмо знаменитую намь служьбу... слуги нашого вер- 
ного пана Петра Ланевича Кирдеевича Мьілского... дали 
есмо ему село Киселинь с озеромь на реце на Тури (Луцьк, 
1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
ФОРМИ: наз. одн. турья (1366 Р 14); знах. одн. турью 

(1366 Р 14); місц. одн. на Тури (1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ. 121. 

*тоурья 2 ж. (3) (назва річки у Львівській землі): 
тоти старци... визнали указали староую границю межи 
дідошичи и межи баличи стали оу великого крихова кдє 
переходить дорога зоудєчєвскаА... к оустью солотвині 
оу рікоу тоурью (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. одн. тоурьи (1413 Р 83); знах.. одн. тоурью 

(1413 Р 83). 
*ТОУРЬЯ 3 ж. (1) (назва села у Волинській землі) Турія: 

Я Пєтрь Боговитинович сознаваю симь моим листом... 
иж... дал єсми братаничоу своємоу Богданоу... иміньє... 
на имА Турьюю (!) оу крємєнєцькомь повіте (Боковичі, 
1496 АЗ І, 244). 
ФОРМИ: знах. одн. ! Турьюю (1496 АЗ І, 244). 
*ТОУРЬАНСКИИ ч. (2) (особова назва): а єстлибьі єго 

в том иміньш нікако хотіли гадати тьш ТоурьАнскии, 
тогдьі А емоу тьіи пін Ази маю очистити (Боковичі, 1496 
Л5 І, 245). 
ФОРМИ: наз. мн. ТоурьАнскии (1496 А З І, 245); род. 

мн. Тоурьмнских (1496 АЗ І, 244). 
*ТУРЯ див. ТУРЬЯ 
*ТОУРЯТИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьі(л) 

якубь Бьіскоупь... Кмита старости(н) бра(т) Семєнь тоу- 
ряти(ч) (б. м. н., 1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: наз. одн. тоуряти(ч) (1369 ПСЧК)- 
*Т11$ТА^$КІ V прикм. (1) (пор. село Тустань у Львів- 

ській землі): Уи1ос1І5Іа\у... когої Роїзкі... гпаіешо сгіпі- 
ті... с2(і)от ]*акге июггіїу па пазгу \ууегпу 5Іи£у Іуапа 
у Бетіапа... с1а]еліо ут у сіаіііезлю згеїо V іизіапзкоу 
уоІозШу Кгизеїпісги па гусу зігіу (Глиняни, 1395 СЬ 166). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. \ шзсапзкоу (1395 01 166). 
ТОУТ див. ТОУГЬ. 
ТОУТА присл. (1) (у цьому місці) тут: а осовнє (!) гдьі(ж) 

відаюмь иже прє(д)рєчєньіА зємлА молдавскаА своА пан- 
ствьі з давньї(х) часовь коу кролєвствоу полском(оу) при- 
слоушаюгь, одною волею и с певного віданьА всіхь на(с), 

што єсмьі нині тоута слюбоуємь (Хотин, 1448 Соз^. II, 
738). 
Див. ще ТОУ 1, ТОУТО, ТОУГЬ 1. 
*ТУТЄНИИ ч. (1) (особова назва, пор. лиш. «іаиіа» — 

народ, «іаиііепїз» — чужинець; земляк): А сє А кнА(з) 
лєвь визвали єсмьі с литовьскоі землі два братіньиА 
тутєниА а моижіка (Львів, 1443—1446 Р 147). 
ФОРМИ: знах. одн. тутєним (1443—1446 Р 147). 
ТОУТО, ТУТО присл. (5) (у цьому місці) тут: туто есмо 

остаточний закопа(л) зако(п) (б. м. н., 1419 Р 91); и что- 
бьі и нині вашимь опіканемь та богомолья стояла с по- 
коемь, а тоть би попі оть нее прочь кь иной церкьви не 
шель, жиль би туто и молиль Бога, никимь не обижень 
(Холм, 1440 АрхЮЗР 1/VI, 5); На котороумь соимі тоти 
панове сь (о)бох сторонь, одною волею тоутож на том 
містьцА под Хотинємь... визволили и оуставили, на том 
соимі оуси річи (під Хотином, 1463 ВО II, 297). 
Див. ще ТОУ 1, ТОУТА, ТОУГЬ 1. 
ТОУТОВА1 ж. (20) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): ті(м) мьі... потвердили есми ємоу... села на имі 
боучюміни, где є(ст) домь его... и на тоутові льлещи (Су- 
чава, 1434 Сові. І, 386); Ино мьі... єсми дали и потвердили 
Мики тоє прАдрєчєнноє село на Тоутові на имі Поулпе- 
щїи (Васлуй, 1495 ВО II, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. по маткоу Тоутова (1495 

В О II, 63); род. одн. Тоутові 3 (1487 ВО 1, 308; 1495 ВО II, 
63); тутовьі 1 (1443 Сові. II, 131); дав. одн. тутові (1443 
Сові. II, 131); місц. одн. на тоутові, тутові 13 (1434 Б/Р«А» 
463; Сові. І, 386; 1436 Б/Р«А» 469; 1439 Сові. ІЗ, 52; 1443 
Сові. 11, 180; 1448 Сові. II, 342; 1455 Со5*. 11, 543; 1458 ВО 
1,20; 1495 ВО II, 57,64); на тоутови 1 (1455 Со5^. 11,231). 

*ТОУТОВА2 ж. (1) (назва місцевості у Молдавському 
князівстві): а мьі єсми дали нашемоу миломоу братоу 
стефаноу воєводи... державу на имі городь кєлїю... и 
дєржавоу о(т) тоутовоу и трьгь брьлідьскии (Сучава, 
1435 Сові. II, 682). 
ФОРМИ: знах. одн. зам род. о(т) тоутовоу (1435 Со5^. II, 

682). 
*ТУТОІІ1НИИ прикм. (1) тутешній: Продал есми имєнє... 

с людми, с полми... вьінявши за третию част зо всихь 
именей моих отчизньїхь, вислужєньїхь и куплених в 
зємьли тутошней вольїнской лєжачихь (Володимир, 
1475 А 5 1, 72). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. в тутошней (1475 АЗ 1, 72). 
ТОУГЬ, ТУГЬ, ТУТ, ТОУТ, Т*Т присл. (29) 1. (у 

цьому місці) тут (22): а даль єсмь и землю рольную и сь 
сіножатьми... а туть ніть иному чаиковцю ни землі рол- 
ноі а ни сіножати (Казимир, 1349 Р 3); а хотарь имь... до 
шерьбовьского хотарА оу липьі могила... к теплици туть 
могила а отолА к сєрєту (Роман, 1392 Сові. 1, 7); колижь 
вєлємажнїи илїашь воєвода... пану владиславови, кролю 
по(л)скомоу... голдь вьірности и присіги оучера тоуть 
оу лївові є(ст) оучини(л)... ми такожє... слюбоуємь... 
тоть истинньіи голдь... ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701); 
а иноє люди новьіє а и тьіє дають коли сА мєдь родить а и 
тоуть мость чинивали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); и от 
того привел нас пан Янчинский и к граням и рек: тут тьіе 
грани сам княз великий Швитригайло... своєю рукою тьіе 
грани зарубал (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 

2. (у це місце) сюди, тут (2): ту(т) к на(м) пришли брашо- 
віни и жа(лу)ю(т) аже не лишите и(х) продавати свои трь- 
говли друбньш (Сучава, 1435 Сові. II, 695); они повєдали: 
Вєдаєм гораздо, коли дєржал Слоним..., ми езьдживали 
тоут в лови (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 

3. (в таких обставинах) тут, в цьому разі (3): мьі алек- 
сандрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє прїидє прі(д) 
на(с)... па(н) косте прькала(б) и тіга(л) на гєргі хєрєгарі, 
рекоу(ч): да(л) есмь тобі оу роука(х) осмь со(т) зла(т)... 
дай ми и(х) и гєргє сА тоу(т) не запріль (Сучава, 1449 
Сові. II, 385). 

29* 
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4. (на тому місці) там (2): кдє смолвАть туть будєть 
судь тАгатисА ис королємь (б. м. н., 1352 Р 6); Колї ко- 
торни бадє(т) па(н) позвань на ро(к) а не станє(т) к рокл 
а за винл гдє бьі оузАти шєсть воло(в) тл(т) брали три(д)- 
цать алюбо сорокь (XV ст. ВС 16 зв.). 
Див. ще ТОУ, ТОУТА, ТОУТО. 
*ТОУХА ж. (1) (назва річки у Вітебській землі): а на 

озєрє зємлица пашнаА Кузнєвщина, а в в (!) озєрє и в рєцє 
Бабичи е(зьі)и в Тоухоу (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. Тоухоу (1492 АЗ III, 23). 
*ТОУХАЧОВО с. (1) (назва маєтку в Берестейській 

землі): Жаловали намь кнгни Фєдоровая Федоровича Со¬ 
коли (н)ская ись сьіномь свои(м) Фєдоро(м) Фєдоровичо(м) 
Соколи(н)ски(м) на намєстника мцє(н)ского и любу(ц)кого 
пана богдана сопєжича рєкомо бьі онь и(х) вьігна(л) з 
ьімєнє(и) и(х) о(т)чиньньі(х) на (и)мА с черєи а с тоухачова 
модно бє(з) к а (ж) дог о права (Берестя, 1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: род. одн. тоухачова (1496 ВМКФС). 
*ТУЧАПСКЬІИ ч. (1) (особова назва): а на то... вЬра 

пана влада тучапского дворника о(т) романова торга 
(Сучава, 1403 ДГАА). 
ФОРМИ: род. одн. тучапского (1403 ДГАА). 
*ТУЧЄНАКЬ див. ТУЧНАКЬ. 
ТУЧНАКТ> ч. (7) (особова назва): пак ли бьі кто нагабаль 

оу той д'Ьдинин’Ь панюю росовую марєкр'Ьту или того кому 
бьі она продала то иваноко тучнАкь имае заступити опра¬ 
ви (т) или бьі кро(л) нагаба(л) то имаєть оправи(т) тучє- 
нА(к) (Галич, 1418 Р 89). 
ФОРМИ: наз. одн. тучнмкь, тучнм(к) 3 (1418 Р 89); 

тучєнм(к) 1 (1418 Р 89); дав. одн. тучи/акови (1418 Р 89); 
знах. одн. тучєнмка (1418 Р 89). 

*ТУ11ІА з ю. (1) (оббіловане і випатрошене тіло вбитої 
тварини) туша: Вол но резникомь... бьідло купуючьі, в 
рьінку и в клеткахь своихь тушами и чвертями, и на шротьі 
рубаючьі, кому хотя продавати волно (Луцьк, 1389 РЕА І, 
27). 
ФОРМИ: ор. мн. тушами (1389 РЕА І, 27). 
ТЬБОУЧ див. ТОБУЧЬ. 
ТЬВЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Ино мьі... есми дали и потвр'ьдили слоузі, нашємоу 
Ивоулоу Мьндріі... село на и№б Тьвєщїи (Сучава, 1493 
ВО II, 19). 
ФОРМИ: наз. Тьвєщїи (1493 ВО II, 18, 19). 
ГЬИ див. ТОТЬ. 
♦ТЬКМЄЖЬ див. *ТОКМЄЖЬ. 
ТЬКМО див. ТОКМО. 
ТЬЛВЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): И оу том також прїидоша прАд нами... Мьрина, 
дочка Оанца Брьлича и плємєница єи Илка... и прода¬ 
ли... два села на СєрєтА ж(є), на имА Драгомирєщи... а 
дроугоє село на имА Тьлвєщи (Гирлов, 1499 ВО II, 153). 
ФОРМИ: наз. Тьлвєщи (1499 ВО II, 153)^ 
*ТЬЛПИГЬ ч. (2) (особова назва): мьі Стєфань воєво¬ 

да... знаменито чиним... ожє прїидоша пр'Ьд нами... наши 
слоуги Пєтр’Ь и брат єго Онє... нєпотове Тоадєра брата 
Петра Тьлпига... и продали... едно село на им^ Тьвєщїи 
(Сучава, 1493 ВО II, 18). 
ФОРМИ: род. одн. Тьлпига (1493 ВО II, 18). 
*ТЬЛПИЖАНОУЛЬ ч. (2) (особова назва): мн Стєфань 

воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша пр’Ьд нами... 
наши слоуги Пєтр’Ь и брат єго Онє... сьіновє Динга Тьлпи- 
жаноула... и продали... єдно село на им’Ь Тьвєщїи (Сучава, 
1493 ВО II, 18). 
ФОРМИ: род. одн. Тьлпижаноула (1493 ВО II, 18, 19). 
*ТЬЛХАРЄВ прикм. (1): А хотар томоу... сєлоу... на 

вєликоую могилоу... от тол'Ь чєрєс поут тьлхарєв и чєрєс 
зьподїю сочилор на дАл (Сучава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. тьлхарєв (1492 В О І, 510). 
ТЬЛЬБЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЬмь ми... дали и потврьдили єсмо имь... села... на 

им'Ь... грьлєщи и тьльбєщи (Сучава, 1448 Сові. II» 
324). 
ФОРМИ: наз. тьльбєщи (1448 Со5^. II, 324). 
* ТЬМАВІЬ див. ТАМАВІЬ1. 
ТЬМПА ч. (1) (особова назва): мн Стєфань воєвода.., 

чиним знаменито... ожє тот... пан Тьмпа и синове єго... 
слоужили намь правою и вірною... слоужбою (Сучава, 
1443 ВАМ 41). 
ФОРМИ: наз. одн. Тьмпа (1443 ВАМ 41). 
ТЬМЬШАНОУЛ ч. (1) (особова назва): Пан Триколич 

дворник пишєт моєи панєи Нєгрити... и братоу ми Драгогь 
Тьмьшаноул... и вьсАм моим милим братїямь и прїатє- 
лєм (Торговище, 1481 ВО II, 358). 
ФОРМИ: дав. одн. Тьмьшаноул (1481 ВО II, 358). 
*ТЬМЬІ11ЄЛЬ ч. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мн стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... слоу- 
га нашь, їонь боузь и сестра єго дрьгьлинь... продали... 
єдно село на жигьлїє, на им'Ь додєщїи... пониже тьмьшєла 
(Ясси, 1495 Сові. 3. 193). 
ФОРМИ: род. одн. тьмьшєла, тьмьшєла (1495 Созі. З. 

193). 
*ТЬМЬ11ІЄЛЬ див. *ТЬМЬ11ІЄЛЬ. 
*ГЬНЬ див. *ТЄНЬ. 
*ТЬРГОВАТИ див. ТОРГОВАТИ. 
ТЬРГОУЛ АЛБОУ ч., невідм. (1) (назва міста в нижній 

течії Дністра, молд. «Білий Город») Білгород-Дністровсь¬ 
кий: А на то єст велика мартоурїА... Тома логоф., Стан- 
чюл пьркьлаб дє Тьргоул Албоу, Мьрзє сьінь Станчюл, 
и Влаикоул старосте дє Хотин (б. м. н., 1470 ВО І, 153). 
Див ще* БЄЛГОРОДІ»2, БЄЛОГОРОД, *БИЛГ0Р0ДЬ, 

*БИЛЬІИ ГОРОДЬ, *Б1їЛОГРАДЬ, *БЇЛЬІИ ГРАДЬ, 
ЧЄТАТЄ АЛБЬ. 

♦ТЬРГЬ див. ТРЬГЬ2. 
ТЬРЬІВАТИ дієсл. недок. (1) мати силу, тривати: и сєсь 

листь нашь маєть тьрьівати в'Ьчно и непорушно, на вЬки 
(Луцьк, 1438 Р 141). 
ФОРМИ: інф. тьрьівати (1438 Р 141). 
*ТЬСТЬ див. ТЄСТЬ. 
ТЬТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі илїа воєво(д)... чини(м) знаменито... ожє... пань 
жоуржь моянь слоужиль намь право и вирно и ми... 
дали єсми ємоу... двЬ сєлЬ на имА моєнєщи и тьтєщи (Су¬ 
чава, 1459 МіН. 205). 
ФОРМИ: наз. тьтєщи (1459 МІН. 205). 
ТЬТЬ див. ТОТЬ. 
ТЬТЬРЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Аіолдавському князів¬ 

стві): Ино мьі... єсми дали и потврьдили слоугам нашим 
Иваноу и братїам єго ... тое прАдрєчєноє село на имЬ 
Тьтьрєщїи (Сучава, 1487 ВО І, 291). 
ФОРМИ: наз. Тьтьрєщїи (1487 ВО І, 291). 
*ТЬТЬР'БНУЛЬ ч. (1) (особова назва): мьі стєфа(н) 

воєво(д)а... чинимь знаменито... ожє то(т) исти(н)нн(и) 
на(ш) слоуга па(н) ша(н)дро тьтьрЬну(л) служи(л) на(м) 
пра (!) и вЬрно (Сучава, 1472 ^/^?«А» 528). 
ФОРМИ: наз. одн. тьтьр-Ьну(л) (1472 Ь/І?«А» 528). 
ТЬОУТОУЛ ч. (181) (особова назва): а на то є(ст) вЬра 

гсп(дс)вми вишеписа(н)но(м) стєфана воєво(да)... пана 
тьоутоула (Сучава, 1459 Сові. 3. 22); а на бо(л)шєє крЬ- 
по(с)т, в'ЬлЬли єсми нашєм(у) вЬрном(у) пану, тьутулу ло- 
(г)фєтоу, писати и нашу пєча(т) привісити к сєму ли(сту) 
нашєму (Сучава, 1500 Сові. 3. 234—235). 
ФОРМИ: наз. одн. Тьоутоул, тьоутоу(л), тьоутоу(л) 

(1464 ВО І, 84; Сові. 3. 60; 1465 ВО І, 88; 1467 МІН. Оос. 
126; 1470 ВО І, 148; 1472 Сові. О. 27; 1483 ВИ І, 269; 1491 
ВО І, 453; 1497 ВО II, 100; 1499 ВО II, 425 і т. ін.); род. 
одн. Тьоутоула, тьоутоула, тьоутоул (1459 Сові. 3. 22; 
1474 ВО І, 193; 1476 ВО І, 209; 1499 ВО II, 444); дав. одн. 
Тьоутоулоу, тьоутулу, тьутулу, тьутоулоу, Т(ьоу)тоулоу, 
Тьоу(тоу)лоу, (Тьоу)тоулоу, Ть(оутоулоу) 127 (1475 
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ВИ І, 204; 1479 ВАМ 62; 1480 БО І, 245; 1483 ВИ І, 
268; 1487 БО І, 292; 1489 БО І, 372; 1491 БО І, 448; 1493 
БО II, 4; 1495 ВАМ 71; 1500 Сові. 3. 235 і т. ін.); тьоутоу- 
лови, Ть(оутоул)ови, тьоутоу(лови) 34 (1479 ОС 141; 
1480 БО І, 247; 1481 БО І, 259; 1482 БО І, 261; 1487 БО 
І, 309; 1495 БО II, 90; 1497 БО II, 120; 1498 БО II, 126; 
1499 БО II, 136; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); Тьоутоулові 1 
(1484 БО І, 279); Таоутоулоу 1 (1487 БО І, 296); ! Тьоу- 
<тоулов>1 (1500 НА 261). 
ТЬОУТОУЛОВИЧ ч. (1) (особова назва): Писал Дри¬ 

готь Тьоутоулович оу Васлоуи (Васлуй, 1497 БО II, 111). 
ФОРМИ; наз. одн. Тьоутоулович (1497 БО II, ПІ). 
ТЬІ, ТИ займ. (125) (друга особа однини) ти; ажє бу- 

дєть ва(м) надобі помочь на кого на ворога вашєго Азь 
самь єсмь готові, за того тобі на помочь всєю моєю силою 
а толко вість намь дайте (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171); 
СЬоІіаЬ рак 1у сЬоііе! регетігуіа іоЬо з Зг^НгукЬауІот, 
по ту ІеЬе к Іоти пе ргуризіут (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
1-Х XVI, 140); Але к нам прїиди, как оудєлаєшь нам тотоу 
слоужбоу що ми єсмьі наказали к тоби (Баків, 1457 БО її, 
257); и кн<А)зь Михайло положил листь перед королем 
єго м(и)л<о)стью а рєкль: тьім обьічаємь записал сА тьі 
с моим отцємь перед добрьіми святки (Луцьк, 1475 АЗ 
І, 70); а такожь штобьі єси ихь кривдь борониль, и мьітоу 
бьі єси нашомоу во всємь бьі(л) помочєнь и гдє надобє 
боудєть имь помочь и тьі имь помочь дава(л) в нашомь 
мьітє (Краків, 1487 АМЛ); але коли посилали есте ваша 
милость своихь пановь до великого князя московьского, 
аби есте оузяли ваша милость сь нимь любовь и доконь- 
чаньє, и дочєрь бьі свою за тебе даль (б. м. н., 1499 БО II, 
448). 
ФОРМИ; наз. ти, іу 40 (1433 ЗНТШ БХХУІ, 140; 1444 

АЗ І, 41; 1449 Сові. II, 385; 1475 АЗ І, 70; 1484 ЯМ; 1487 
АМЛ; 1489 АМВ; 1494 БО II, 387; 1495 АЛМ 83; 1499 
БО II, 448 і т. ін.); ти 1 (1470 БО II, 309); род. тебе, тебе 
15 (1478 АЗ III, 17; 1484 ЯМ; 1495 АЛМ 83; ПЛПС; 
1496 БО II, 407; ПДСББ; ПЧФГ 35, 36; 1498 БО II, 409; 
1499 ВО її, 448 і т. ін.); тебі, тєбм 6 (1495 ПЛПС; 1496 
ОКИ Б); зам. род. тобі 1 (1496 ОКИБ); дав. тобє, іоЬіе 
17 (1484 ЯМ; 1494 ВИ її, 387, 389; 1495 АЛМ 83; 1496 
БО II, 407; ПДВКА; ПДСББ; 1498 ВО II, 409, 410, 413 
і т. ін.); тобі 16 (1392—1393 РФБ 171; 1449 Сові II, 385; 
1470 БО II, 309; 1495 АЛМ 83; БМБС; ПЛПС; XV ст. 
ВС 35; 1496 ОКИБ і т. ін.); тоби 5 (1457 ВО II, 257; 1460 
ВО II, 270; 1470 БО II, 309); тєбі 1 (1495 ПЛПС); знах. 
тебє^іеЬе З (1433 ЗНТШ IXXVI, 140; 1484 ЯМ; 1495 АЛМ 
83; ПЧФТ 36; 1499 БО II, 448); ті 3 (1457 БО II, 257; 1470 
БО II, 309); ор. тобою, іоЬоіи (1494 БО II, 387, 389; 1495 
БМБС; ПЛПС; 1496 ВИ II, 407; ОКИБ; ПДСББ; 1498 
ВО II, 414). 

*ТЬІВУНЬ див. ТИВУНЬ. 
ТЬІЖ див. ТЄЖЬ 
*ТЬІЖДЄНЬ ч. (3) тиждень: а писань листь оу коломьш 

оу тьіжьднь по стмь михаилі (Коломия, 1398 Р 57); А 
єстли бьі господарь кроль єго милость того соимоу на тоть 
день по свАтомь Юрїи оу тиждень не произволил, але би 
єго милость иньі день прєд тьім або по том положиль томоу 
то соимови, тогдьі єго милость имаєть господар А Стєфана 
воєводоу своими посли або листи своими обнслати (під 
Хотином, 1467 БО II, 297—298). 

ФОРМИ: знах. одн. тиждень, тьіжьднь (1398 Р 57; 1467 
ВО II, 297, 298). 

*ТЬІЖЬДЄНЬ див. *ТЬІЖДЄНЬ. 
ТЬІИ див. ТОТЬ. 
*ТЬІКАТИ СА дієсл. недок. (1) (к кому, чому) стосува¬ 

тися (кого, чого), мати відношення (до кого, чого): а што 
коли бьіхь сльішА(л) што бьі сА тьїкало к моєму г(с)дрю, 
королю, кь єго лиху имамь єго остєрєгати во всі(х) рі¬ 
че^) (Щекерів, 1402 Сові. II, 623). 

ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бьі см тьїкало (Н02 
Сові. II, 623). 
Див. ще *ТЬІЧИТИ СЕ. 
*ТЬІЛЬ ч. (1) задня сторона: Ми Александрь, або Ви- 

толдь... Княжа Литовское... ведомо чинимо... Ижь ... 
Городенскіе на пляцахь тьіхь, на которьіхь теперь мешка¬ 
ють, то єсть, почавши оть мосту замку Городенского ку 
рьінку, обаполь улици, до улицьі, которая идеть зь 
улици Замковое ку Подолю; тьіломь тьіе плаци до домовь 
церковньїхь и дому Ивановского (Луцьк, 1389 РЕА І, 
26—27). 
ФОРМИ: ор. одн. тьіломь (1389 РЕА І, 27). 
тьілько част. (1) (стп. іуІко) (видільно-обмежувальна) 

лише: там^же, копцьі значний усьіпатисмо велильї; а че- 
резь тую Ьучачную, вниз Новця, припровадиль нась пань 
Ярмола до долиньі, где указаль по той сторони тилько 
грунть Почапьінскій, гді также копець усипано (Ново¬ 
селиця, 1430 ГБКЛ 8). 
Див. ще ТОЛЬКО2 1. 
*ТЬЇМКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): ино ми послали 

вижа замку Браславского, пана Хацка до земянь Бра- 
славскихь: пана Максима Тимковича, пана Ярмолу... аби 
до нась лрьшхальї и зь паномь Карпомь потокмьільїся 
(зіс.— Прим. вид.) (Новоселиця, 1430 ГБКЛ 7). 
ФОРМИ: знах. одн. Тимковича (1430 ГБКЛ 7, 8). 
ТЬІМЬ част. (8) (підсилювальна, вживається при в. ст. 

прикм. і присл., вказує на більший ступінь вияву ознаки) 
тим: возрєвшє єсмо на на єго (так.— Прим, вид.) вірноую 
службу и хотАчє по нємь аж би тнмьліпєи и вєрніи намь... 
послужиль онь и єго діти... даємь ємоу и дали єсмо и ос- 
тавлАємь и оставили єсмо єго... при томь при всімь што 
коли коупиль (Краків, 1394 Р 54); а такі жь того исного 

стєцка воєводу хотАчи особною мл(с)тью оутішити абьі 
намь потомь тимь готовій и вірній служиль... тьш го¬ 
роди цєцунь а хмєловь с тими волостми сели которни жь 
к нимь приглушають... даєми и дали єсми ему на віки 
(Ланчиця, 1433 Р 125); коли жь межи рожаємь людьскимь 
ничого не єсть пилнишєє нижьли памяти потрєбизна єсть 
аби діла листовимь писмомь, и свідоцствомь оутвєржєно 
людьскимь, протожь ми иляшь воєвода... знаменито чини¬ 
мо... аби тьімь вятьшая віра, котораА николи оу на(с) 
нє била жгасла, тому истино(м) па(н) владисла(в) ... кро- 
лєви полскому... за щкодьі... зім(л)ь и волостии... огнємь 
скажєниі, землю шєпиньскоую... даваємьі, дароуємьі а 
ворочаємьі (Львів, 1436 Сові. II, 706—707); мьі велики 
князь Швидрикгяль... чинимь знаменито... ижь видевь 
и знаменавь службу... пана Богуша Оверкича Тимоха, 
которнй будучи... человікомь рицерскимь, а хоті чи тьімь 
болій рьіцерства своего доказовати, до земли и панства 
нашого... виіхаль... (Луцьк, 1438 Р 140). 
ТЬІННОЄ с. (1) (назва села у Волинській землі) Тин не: 

а кн(А)зю Солтану оу лоуцком повіте городок Двор а 
села: Караєвичи, Обаров, Тьінноє (Луцьк, 1463 АЗ І, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Тииноє (1463 АЗ І, 55). 
*ТЬІРГЬ див. ТРЬГЬ а. 
! ТЬІРЬІСКОМ (ТУРЬІСКОМ) див. *ТУРИСЬКИИ. 
ТЬІСЕЧА див. ТЬІСАЧА. 
ТЬІСЯЧА див. ТЬІСАЧА. 
*ТЬІСЯЧНЬІИ числ. (1) тисячний: А псань у Вилни, 

априля місяця ЗО день, индикть 14, літа Божего тисяч¬ 
ного чотьіриста пятдесятного и первого (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: род. одн. с. тисячного (1451 АкЮЗР II, 106). 
Див. ще ПИСАЧИИ. 
ТЬІСАЧА, ТИСЕЧА, ТИСАЧА, ТИСАЧА, ТЬІСЕЧА, 

ТЬІСАЧА, ТИСАЩА, ТЬІСЯЧА, ТИСЯЧА, тнузгіЕсгА, 
ТНІ85ІЕС2А ж. (105) тисяча: аще ли хто подь областию 
нашою вь епархией Луцкой и Острозской гординею пре- 
возносяйся, сия предания отческая и повеления княжения 
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нашего переступить дерзнеть, десять тисячей рублей на 
нась и на єпископа (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); По 

бжьи нарож’Ьньи тисАча л*(т) и т и з и й Л’Ь(т) (Львів, 
1368 Р 15); Мьі володиславь ... король польскьш... знаємь 
то симь наши(м) листомь... ажє єсмьі дольжни одну ти- 
сАчю рублєвь фрАзьско(г) сєрєбра прїятєлю нашєму 
алєксандру воєво(д) (б. м. н., 1411 Р 76); а тото мито та- 
тарекоє, що било ©установлено оу бил ом городі, а мьі тото 
мито ливовчаном отпоустили, абьі не давали ни пинАза, 
хотЬ от тисАч коп (Сучава, 1456 Сові. II, 790); Дан в Києве 
июля двадцать третего дня в льто семое тисечи осмь соть 
шестдесять семое (Київ, 1459 ЗНТШ XI, 13); А на третій 
годь такожь (в ориг. це слово повторено.— Прим. вид.) 
мають намь дати тисячу золотнхь (Краків, 1487 РИБ 
226). Продали есмо мито берестейское... краковДнину 
Гендрьіху Карловичу на три годи за тисАчу копь грошей 
и за чотириста копь грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 82—83); 
Дань во Мстиславли. Л'Ьто семь тьісячей осмое мЬсеца сен- 
табра чотири а дцатьій день, индьікть третій (Мстиславль, 
1500 АСД II, № 3). 
ФОРМИ: паз. одн. тисяча, тисяча, Тізіасга 11 (1361 

АСІ 6; 1368 Р 15; 1370 Р 18; 1388 ІРБ 108; 1408 АкЮЗР 
I, 6; 1427 Р 109; 1433 Р 127; 1445 ЗНТШ СХУ, 19; 1451 
АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1461 АЗ І, 54 і т. ін.); тисеча 5 (1389 
РЕА І, 27; 1410 АкВАК XI, 5; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 
1478 АЗ І, 72; 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 2); тисяча 5 (1399 Р 
59; 1400 Сові. II, 618, 619; 1401 Р 64; 1404 Р 70); тьісмча, ти¬ 
сяча, іукіасга 5 (1395 ОЬ 166; 1404 Сові. II, 625; 1407 Сові. 
II, 629; 1411 Р 77; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 9); тиоа(ч) 4 (1393 
Р 51; 1398 ЗЛЕЇК; 1402 Сові. II, 623; 1424 Р 100); тьісеча, 
Піукгіесга 3 (1389 РЕА І, 28; 1413 ОБ 48; 1498 ГВКОО)\ 
тьісм(ч),(ти)сл(ч) 2 (1394 Р 54; 1415 Р 87); тьіслчм 1 (1402 
Сові. II, 621); Нііззіесга 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); тисмща 
1 (1413 ЗНТШ V, 3); зам. род. от тисмча 1 (1460 ВО II, 
275); зам. знах. принесла... тисмча коп 1 (1454 АЗ III, 9); 
род. одн. тис/дчи 6 (1440 Р 142; 1454 АЗ III, 10; 1474 АЗ І, 
69; 1487 АМЛ; 1498 АЛРГ 81); тисечи 2 (1459 ЗНТШ XI, 
13; 1472 АрхЮЗР 8/III, 3); тисечи 1 (1499 АСД VI, № 3); 
дав. одн. тисечи (1487 РИБ 226); знах. одн. тисячу, тисм- 
чоу. тисячу 6 Л485—1500 АЗ І. 120: 1487 АМЛ: РИБ 
226; 1489 РИБ 431; 1498 АЛРГ 82); тис/ачю 4 (1377 Р 24; 
1378 Р 26; 1487 АЗ І, 239); тисмч ю З (1411 Р 76, 77); ти- 
см(ч) 2 (п. 1450 ПИ № 9; 1470 АЗ І, 65); тисечу 1 (1430 
АрхЮЗР 8/ІУ, 9); тисячу 1 (1489 РИБ 431); ! тисмч 2 
(1454 АЗ III, 10); род. мн. тисмчь, тисмч 3 (1456 Сові. 
II, 790; 1481 ВО II, 365; 1499 АЗ І, 118); тисечей 1 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3); тисячей 1 (1500 АСД II, № 3); знах. 
мн. тисмчи 15 (1388 Р 37; ЗБ 678, 679; 1454 АЗ III, 10; 
1483 АЗ І, 82; 1487 АЗ І, 239 і т. ін.); тисмч* 3 (1388 Р 
37; ЗБ 678); тисЬчи 2 (1456 ЗСФ)\ тисячи 2 (1487 РИБ 226); 
тьісмчи 1 (1487 АЗ І, 239); зам. род. мн. вь Л'Ьто шесть ти¬ 
сячи 1 (1465 АкВАК III, 4); місц. мн. оу... тисмчахо (1388 
Р 37); знах. де. тьісмчьі (1482 АЗ І, 81). 
Див. ще ТЬІСАЧЬ. 
ТЬІСАЧЬ, ТИСАЧЬ, ТИСАЧ ч. (5) тисяча: и на крЬ- 

пость сему наши пєчАти привЬсили єсми к сєму листу, под 

лЬтьі ро(з)ства х(с)ва тисАчь тче лЬта (б. м. н., 1395 
Сові. II, 610); оув озера оу крудьі межи городна и мєрє(ч) 
по розтвЬ х(с)вЬ... тисАчь (так.— Прим, вид.) лЬть и чо¬ 
тири ста лЬть (б. озера Круди, 1400 Р 62); Дань оу Город¬ 
ку подь лЬтьі рождєства х(с)ва тьісАчь у лЬть трЬтєго лЬта 
(Городок, 1443 Р 145); Писан листь оу Луцку, м(Ь)с(А)ца 

сєнтАб(ра) кд ден, индикт(а) єї, подь лєт(и) рожєства 
Христова тисАч лЬт дєвАт сот дєвАтоє (Луцьк, 1451 АЗ 
І, 45). 
ФОРМИ: наз. одн. тисмчь 2 (1395 Сові. II, 610; 1400 Р 

62); тисмч 1 (1451 АЗ І, 45); тисмчь 1 (1443 Р 145); ! ти- 
смчо 1 (1446 Р 153). 

Див. ще ТЬІСАЧА. 
ТЬІСАЧА див. ТЬІСАЧА. 
ТЬІХОНЬ див. ТИХОН. 
! ТЬІХЬ (ПАТЬ) (1): Якимь коузнє(ц) землю дє(р)жить 

Лисовьщиноу а с тоє зємли дани идєть сорокь грошє(и) 
а полюдья две вєдрє медоу... а бобро(в)никоу пА(т) гро¬ 
ше^) а тихь (!) восковь (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
Див. ПАТЬ. 
*ТЬІЧИНЬ ч. (3) (назва містечка у Сяноцькій землі): 

мно(г) добри(х) люди(и) ис право(м) оумЬючи(х) ради 
оуживши(х)... осудили єсми... ажє г(с)дрь нашь кроль 
влодиславь,.. ближши(и) єсть к тому мЬсту к тичину... 
нижли тьш пани Адвига и єи дЬвка (Медика, 1404 Р 70). 
ФОРМИ: род. одн. тичина (1404 Р 70); дав. одн. тичину 

(1404 Р 70); знах. одн. тьічи(н) (1404 Р 70). 
*ТЬІЧИТИ СЕ дієсл. недок. (2) (кого, чого) стосуватися, 

мати відношення (до кого, чого) (1): Марепуеі и5Іа\уі1і- 
Іезто ігЬу 2а репіагі гисЬаіисгі аЬо \уупзгоі гесгі коїо- 
го;е зіа іусгеГ рагзипу ... зауєсієсіауо сіоризгсгопо та]еГ 
Ьуіі (Луцьк, 1388 %РБ 103); 
што се тичеть (кого) (1) щодо, що стосується: 

нижло што се тьічегь Моревича, вь того єсми купиль зем¬ 
лю зь призволеніемь и потверженіемь господара, короля 
е. м. (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. $іа ІусгеГ 1 (1388 ІРБ 103); 

се тичеть 1 (1495 .АЛМ 83). 
Див. ще *ТЬІКАТИ СА. 
*ТУС2\ТУ 5ІА див. *ТЬІЧИТИ СЕ. 
ТЬІШКО див. ТИШКО. 
*ТЬСТЬ див. ТЄСТЬ. 
•ТЬОУТОУЛ див. ТЬОУТОУЛ. 
ТЬОУЦЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тє(м) мни (!) дали и потврьдили єсми ємоу... єго 
о(т)нни (!) и сєла(м) (!) на имА роужїнЬнїи, гдє би(л) до(м) 
єго, и тьоуцїи (Сучава, 1459 Сові. 3. 21—22). 
ФОРМИ: наз. Тьоуцїи (1459 Сові. 3. 22). 
ТЯГАТИ див. ТАГАТИ. 
ТЯГАТИ СЯ див. ТАГАТИ СА. 
* ТЯГАТИ СА див. ТАГАТИ СА. 
*ТЯГНОУТИ див. ТАГНУТИ. 
-ТЯГОТА ж. (1) (важке становище) тяжкість, важ¬ 

кість: прото (ж) оура(д)вши то оуси по(с)полоу просили 
єсми нашєго болЬрина пана Михайла ло(г)^*єта аби по- 
шє(л) до тоурко(в) по(д)ньти нашоу тьготоу... и оучинити 
на(м) мирь (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: знах. одн. тьготоу (1456 ЗСФ). 
ТЯЖ див. ТЄЖЬ1. 
ТЯЖЬ див. ТЄЖЬ і. 
ТЯЖЬідц*. ТЄЖЬ1. 
ТЯЖЬ 2 див. ТЄЖЬ а. 
ТЯЛО с. (4) 1. (організм живої людини) тіло (1): А кто 

имь пороушит и разорит, того да побиєть богь здє тєлом, 
а вь будьщнм (в ориг. бьдьдєщнм.— Прим, вид.) вЬцЬ 
доушєа (Сучава, 1466 ВИ І, 106). 

2. (останки мертвої людини) тіло, прах (1): а єстли 
сА надо мною божА волА станєт, и я просила мужа своєго 
кн(А>зА єго мил ость, аби єго милость штозаписал к церк¬ 
ви божєй к свАтому Иоанну к Голшаном, гдЬ маєт и тЬло 
моє лежати (Степань, 1489 А5 І, 89); 
В о 2 е і е І І 1 о (1) див. БОЖЇИ; здоров на ду¬ 

ши и на ті лє (1) див. ЗДОРОВЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. тіло (1489 АЗ І, 89); знах. одн. Шо 

(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); ор. одн. тєлом (1466 ВИ І, 106); 
міси. одн. иа т*ле П470 АЗ І. 65ї. 
ТЯМ див. ТЯМЬ. 
*ТЯМЄ11ГЬ див. *ТАМЄШТ>. 
ТЯМЬ, ТЯМЬ, ТЯМ, ТАМЬ, ТАМЬ, ТАМ, ТЄМЬ, 

ТЄМ, ТИМЬ присл. (177) тому, через те, у зв’язку з цим: 
т*(м> єсми ихь особною м(и)л(о)стию жаловали дали 
єсми имь а село оу нашим зємли молдавскои на сочавь 
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(Сучава, 1393 Созі. І, 13); тЬмь мьі видавше и(х) добрую во¬ 
лю на то и лагоду, що межи собою оучинили пєрє(д) нами 
и пєрє(д) нашими боАрьі и мьі потому (ж) даємь и дали єсми 
пану михаилу лого-е-єту тоє прВ(д)рєчєнноє селище стьни- 
гово (Сучава, 1445 Созі. II, 218); ТАм ми видАвшє его пра¬ 
вою и вірною слоужбою до иас, жал овали єсми єго особ- 
ною нашєю милостїю и дали и потврьдили єсми ємоу от 
нас.., половина село на БрьладВ вь ОлтАнох. на иьгЬ 
Цьпєщїи (Гирлов, 1499 ВБ II, 140). 
ГЙСКЬ ч. (1) виноградний прес: и є(ст) виногра(д) више 

нємєцкого города и е(ст) мЬсто где є(ст) тЬскь того вино¬ 
град) (Дольний Торг, 1443 Созі. II, 185). 
ФОРМИ: наз. одн, тЬскь (1443 Созі.-II, 185). 
•ТІСНИНА ж. (1) ущелина: а хота(р) млина(м) о(т) 

гВснини гдє оутисн'Ьєт сА мо(л)дова ни(ж) млина о(т) того 
мВста да є(ст) хотарь млиноу (Сучава, 1458 БІркА* 512), 
ФОРМИ: род. одн. тВсниим (1458 БІ Р«А £ 512). 
*ТІ2СНЬІЙ ОУГОЛЬ ч. (2) (назва місцевості у Молдав¬ 

ському князівстві): а хотарь тЬмь сєломь што на проутВ 
на имА о (! — Прим, вид.) гЬсного угла што повишє ива- 
нова села шоуринского, та долоу... до тЬсного оугла (Су¬ 
чава, 1429 Созі. І, 269—270). 
ФОРМИ: род. одн. т-Ьсиого оугла (1429 Созі. І, 269, 270). 
•тишковичи мн. (3) (назва села у Перемишльській 

землі): игнаткови чєрнєви(ч) дали єсми о(т)мВну за пєку- 
ли(ч) и єго брату самоилови оу гЬшковичєхь, возємьши 
подь слугами королювьскими єхь вотнину дворища фа- 
лєлВєвичь (Перемишль, 1390 Р 175). 
ФОРМИ: місц. оу тьшковичех'ь 1 (1390 Р 175); оу тьш- 

ковичи(х) 1 (1390 Р 176); оу т^шькови(ч) 1 (1390 Р 175). 
*ташЬКОВИЧИ див. •Т'ЙШКОВИЧИ. 
ТЮТКА див. ТЕТКА. 
•ТЯГЛЬІИ див. *ТАГЛЬІИ. 
•ТЯГНУТИ див. *ТАГНУТИ. 
•ТЯГТИ див. *ТАГТИ. 
•ТЯГЬТИ див. *ТАГТИ. 
•ТЯЖА ж. (5) судова скарга, тяжба (4): и завіску по¬ 

ставили єсми н рубли чистого срєбра тЬмь що тоє село 
дрьжали... кто почнє(т) свадою или тєжєю или бу(д)ко- 
торою лихотою оу которьі(х) днє(х) и часо(х), тоть запла¬ 
тить завіску (Сучава, 1415 Со5^. І, 116); варе коли би оу- 
сталь поАна ста(н) илї братиа є(г) или дВти єго... на 
пана михаила логофє(та)... за тота села или тАжєю или 
свадою или боу(д) чимь... то(т) заплати(т) вишєписанную 
завВзкоу (Сучава, 1448 Созі. II, 362); 
тяжу мсти (1) (о що) правуватися, судитися (за 

що): и я єсми з людми добрими порозумель ижби тьіе лю¬ 
ди господарскии Мокрьічане с паномь Янчинским ото бол- 
шей того тяжи не мели (Володимир. 1498 АрхЮЗР 8/IV. 
118). 
ФОРМИ: род. одн. тяжи (1498 АрхЮЗР 8/1V, 118); 

ор. одн. тажєю 3 (1418 Созі. 1, 127; 1440 БВАс 32; 1448 
Созі. II, 362); тєжєю 1 (1415 Созі. І, 116). 
ТЯЖКО, ТЯЖЬКО, ТАШКО присл. (3) 1. (душевно) 

тяжко (1): а каза(л) твоє(и) мл(с)ти повєдити прьігодоу на- 
шоу которая жь ся намь ... прьігодила ижь о(т)ца нашого 
приятеля вашоє мл(с)ти Казимєра короля по(л)ского... 

богь доушу єго млти с того свєта собраль чогожь ми тяж¬ 
ко яко сьінь о(т)ца жалуємь (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ). 

2. незручно, трудно, тяжко (1): єстли пакт* видить сА 
тАжько твоєй милости оу другоє намь листу дати... а твоя 
милость намь дай опАть листь твоєй милости, што єсть 
подь^прьісягою твоєй милости (б. м. н., 1496 ВБ II, 402). 

3. дуже, сильно (1):^про то же котории приАтєль вашєи 

мл(с)ти и намь то би сльїшаль и онь бгоу хвалоу даль... 
а нєприАтєль вашєи мл(с)ти и намь то бьі оуслишаль ємоу 
би напали тАшко оскомини и острии гвоз(д)ь прошєль 
би сквозє єго ср(д)цє (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ТЯПТУКОВИЧЬ див. ТАПТКЖОВИЧЬ. 

ТАГАТИ, ТЯГАТИ, ТЄГАТИ, ТИГАТИ діесл. недок. 
(36) 1. (на кого, кого за що) подавати скаргу до суду, по¬ 
зивати (на кого за що) (ЗО): тогдм пань* данило'приида 
прєд нась и тАгаль на воита зоудєчовьского на сулка о 
дворищє о тисковича (Зудечів, 1411 Р 79); а они да гВ- 
жоуть и да ищоу(т) и(х) прВ(д) игоумєно(м) кто коли боу- 
дє(т) оу храмастого (1) нико(ли) (Ясси, 1449 Созі. II, 391); 
а тако(ж) варе кто би хотил гЬгати за тоє село о(т) и(н)- 

ни(х) єи братїи... то(т) да заплати(т) зав-Ьзкоу ^ рубли ли¬ 
того срєбра (Сучава, 1453 Созі. II, 458); и також(д)єрє 
ива(н) снь васко(в) о(т) хородни(к) ись своими братїами 
да не имаю(т) тЬгати на марушку (Васлуй, 1474 РГС). 

2. (на що) (виступати проти чого, виявляти незгоду 
з чим) оскаржувати, оспорювати, заперечувати (що) (6): 
Про тож никто николи да не имаєт тЬгати... на сїє наше 
привилїє (б. м. н., 1490 В Б І, 434); Про (тож...) да не 
имаєт тАгати ани добоувати (ни) єдними привилїАми на 
сїє наше привилїє ни прАд нами ни прАд иншими госпо¬ 
дар^) (Сучава, 1499 ВБ II, 155). 
ФОРМИ: інф. тАгати, тЬгати 15 (1449 Созі. II, 386; 

1452 Созі. II, 410; 1453 Созі. II, 458; 1459 ВБ І, 32; 1460 
ВБ І, 41; 1472 528; 1474 РГС; 1490 ВБ І, 392; 
1492 Созі. 5. 162; 1499 ВБ II, 155 і т. ін.); тєгати 3 (1474 
РГС; 1491 Созі. Б. 37); перф. З ос. одн. ч. ТАгаль, тЬгал, 
тЬга(л) (1411 Р 79; 1432 Созі. І, 327; 1449 Созі. II, 385; 
1473 ВБ І, 86); 3 ос. мн. тАгали, тягали (1418 Созі. І, 127; 
1455 Созі. II, 561; 1474 РГС); майб. З ос. одн. имє(т), 
имєт... тЬгати 5 (1449 Созі. II, 743; 1455 Созі. II, 526, 
561; 1458 ВБ II, 262; 1462 ВБ І, 53); боудєт... тЬгати, та- 
гати 2 (1462 ВБ І, 67; 1470 ВБ І, 140); имє(т)... тига(ти) 
1 (1452 Созі. II, 760); нак. сп. З ос. мн. да тЬжоуть 1 (1472 
БІП&А* 530); да тЬжоуть 1 (1449 Созі. II, 391). 
Див. ще ВОСТАГАТИ, ТАГАТИ СА. 
ТАГАТИ СА, Т'ЙГАТИ С*п діесл. недок. (17) (з ким о що, 

за що) судитися, позиватися (з ким за що): а про любарто- 
во ятьство хочємь єго постави (ти) на судЬ кдє смолвАть 
туть будєть судь тАгатисА ис королємь (б. м. н., 1352 Р 
6); ТАгаль сА пЬнко коунашєвичь ис вєрєщакомь боутє- 
вичєм о гай що оу щастровици (б. м. н., 1369 ПСЧК); алє- 
ксандрь воєвода господарь зємли молдавскои чинимь зна¬ 
менито... ожє то(т) истиннии вєрига ва(та)мань тАгаль сА 
сь ротимпанови сини за хотарь (Сучава, 1423 БІр&А* 
447); Ино тЬгали сь що сЬ тЬгали, а по том сь потокмили и 
роздєлили своє правоє отнини перед нами и перед нашими 
оусими молдавскими боАри (Сучава, 1480 ВБ І, 241). 
ФОРМИ: інф. т-Ьгати сь (1442 Созі. II, 88); перф. З ос. 

одн. ч. ТАгаль са, тагяль са, тВгал са (1369 ПСЧК; 1423 
БІР«А» 447; 1447 Созі. II, 273; 1459 ВБ І, 31); 3 ос. мн. 
тЬгали сь, тягали са, таглли сЬ, ТАгали са 7 (1448 Со5*. 
II, 362; 1455 Созі. II, 561; 1459 ВБ І, 32; 1460 ВБ І, 41; 
1480 ВБ І, 241); са тєгали 2 (1459 ВБ І, 32; 1460 ВБ І, 
1); сЬ тЬгали 2 (1455 Созі. II, 561; 1480 ВБ І, 241); майб. 
З ос. одн. будєть... тАгатисА (1352 Р 6). 
Див. ще ВОСТАГАТИ, ТАГАТИ 1. 
*ТАГЛО с. (1) О т А г л и т А г н о у т и (І) викону¬ 

вати повинність: К> Житомироу село бо(р)диновь а в 
томь селє чотири слоуги троє сочнико(в) но виє люди 
єщо воли нєвисєдели а коли волю висєдять они мають 
слоужити а єсачники имоуть тАгльї тАгноути какь и иниє 
люди (б. м. н., 6л. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: знах. мн. тагльї (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
•ТАГЛЬІИ прикм. (5) О дворище тяглое (1) 

див. ДВОРИЩЄ; (люди) тягльїе (1) див. ЛЮДИ 2; 
(с л о у г а) т А г л ьі и (1) див. СЛОУГА 1; ч є л о - 
в є к ь т А г л ьі и (2) див. ЧОЛОВІ КЬ 4. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. таглм(и) (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); 

наз. мн. тагльіє (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); род. мн. тагльіхь, 
тяглихь (1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; бл. 1471 ЛКЗ 
92, 92 зв.). 



ТАГНУТИ — 456 — •тє-єрскии 

ТАГНУТИ дієсл. недок. (16) 1. (к чому) належати (до чого) 
(10): а покутскаА зємлА какь издавна слушала сь своєю гра¬ 
ницею из віка наща такь и тАгнєть (Ланчиця, 1433 Р 125); А 
се есми я пан Опанась Бобьіна Хмелевский продал есми свою 
верную вьіслугу Хьмелевь... со всим и с тьімь, какь есми 
сам держал, што к тому имінью тягнеть, и с митом, и зь 
гаєм И СО ВСІМЬ И С ТЬІМ'Ь, што коли к тому имінью прислу- 
шаегь (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/1V, 154). 

2. (на що, у що, до чого і без додатка) вирушати в похід 
(3): а ми мовждьі (!) бьі єсмо бьіли хотіли коу досвєтьчі- 
нью и(х) правдьі а любо хитрости о(т)сю(л) с короуньї ні- 

которьш паньї радньїи... к ва(м) до кнзьства великого по¬ 
слати кдьіжь с короуньї до проусь тАгнє(м) з божьєю по- 
мочью (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ єстли пакь 
ваша мл(с)ть з г(с)дрємь наши(м) нє запишєтєсА в мироу 
н в прия(з)ни бьіти тогдьі о то та(м) такь сльїшати што (ж) 
маю(т) тьіє люди тАгну(ти) любо на королєвоу землю... або 
на вашу мл(с)ть оу вашоу землю (б. м. н., 1496 ПДВКА 
61); 
О' т'Ьгноути ис мистомь(2) платити подат¬ 

ки місту за торгівлю чим: а пак ли бьі хотил держати тотьі 
річи, тот, що имєть жити оу том домоу, а он аби тАгноул 
ис мистомь о оусих річєх (Сучава, 1456 Собі. II, 791); 
А пак ли бьі хотил держати тотьі речи тот що имєт жити оу 
том домоу, а он абьі тігноул ис мистомь о оусих річєх 
(Сучава, 1460 Ви II, 276); тАглн тАгноути (І) 
див. *ТАГЛО. 
ФОРМИ: інф. т/дгнути, тлгноути, тмгну(ти) (бл. 1471 

ЛКЗ 92 зв.; 1496 ПДВКА 61); теп, 3 ос. одн. тмгнєть, 
тягнеть 8 (1433 Р 125; 1451 Р 159; 1445—1452 АрхЮЗР 
8/1V, 12; 1475 АЗ І, 71); тягнеть 1 (1476 АрхЮЗР 8/IV, 
154); т/агнєт 1 (1448 АЗ І, 44); 1 ос. мн. т/агнє(м) (1447— 
1492 ЛКБВ); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. абьі тігноул (т/аг- 

ноул) (1456 Собі. II, 791; 1460 ВИ II, 276). 
Див. ще ПОТАГНОУТИ, *ТАГТИ. 
*ТАГТИ дієсл. недок. (21) (к чому) належати (до чого): 

тако же і нні соудь воздал Пін(ь)кови (той) гай и со зє(м)- 
лєю во віки и со лоуками, и со вьсіми ис тьімь како 
тАгло из віка (б. м. н., 1369 ПСЧК)\ тімь мьі... дали єсмьі 
имь оу нашєи зємли дві селі... и сь оусими полінами и сь 
лісп... що кь нимь тАгло ихь хотарь (в ориг. отарь.— 
Прим, вид.) (Сучава, 1428 Собі, і, 202); и мьі ємоу дали и 
записали за єго верную службоу тьіє села вєрхоу описа- 
ньіє со всим с тьім што к ним з вєка и здавна слушало 
(в ориг. слоужало.— Прим, вид.) и тАгло (Київ, 1437 А З 
ї, 34); а пану Яиьку, меньшему брату, досьталося Гуговь 
и сь тьімь, штожь изь віка вечного тягьло к Гугову (Зве- 
няче, XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 193); а кн(А)зь Семен Горо¬ 
док оузАл и Манєвь со всіми прнселки, што к томоу здав¬ 
на слоушало и тАгло (Луцьк, 1475 АЗ І, 70). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. с. т/агло, т/агьло, тягло, тягьло 

(1369 ПСЧК; 1428 Собі, і, 202; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7; 
1437 Р 136; 1444 АЗ І, 40; 1451 Р 156; 1452 АкЮЗР І, 
21; 1458 ОЖДМ; 1461 АЗ І, 54; 1475 АЗ І, 70 і т. ін.); 
З ос. мн. тягли (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 7). 

Див. ще ТАГНУТИ 1. 
*ТАГЬТИ див. *ТАГТИ. 
*ТАГАНАКАЧЬ див. *ТЄГЄН'БКЄЧЬ. 
ТАЖ див. ТЄЖЬі. 
*ТАЖА див. *ТЯЖА. 
*ТАЖКИЙ прикм. (1) тяжкий, пригноблюючий, обтяж¬ 

ливий: а в сєи стороні одинь язь самь осталь ито о(т) 
двою сторонь поганьство тАжкоє а о(т) тре(х) сторонь 
ркоучи хр(с)тиАнє але мні соуть поущи поганьства 
(б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: наз. одн. с. т/ажкоє (1484—1486 ГСПТЗ). 
ТАЖЬ див. ТЄЖЬ1. 
ТАМ див. ГЙМЬ. 
*ТАМЄШЬ ч. (4) (особова назва, молд., мад. Тотаз, 

лат. ТЬотаз, гебр. ТЬотаз) Хома: ино пань михаиль 
ло(г)фєть добьі(л) сь своими братиа(м) тота прє(д)рєчєнаа 
села, где бьі(л) драгу(ш) тАмє(ш), на оустиє стоудєнца, 
и где бьі(л) старий тімє(ш) пєтрь (Сучава, 1448 Собі. II, 
362). 
ФОРМИ: наз. одн. т/амє(ш), тімє(ш) (1448 Собі. II, 362). 
Див. ще ТАМАШЬ 
ТАМЬ див. ТИМЬ. 
ТАМЬ див. ГЙМЬ. 
ТАПТЮКОВИЧЬ, ТАПЬТЮКОВИЧЬ, тяптуковичь, 

ТЕПТЮКОВИЧЬ ч. (6) (особова назва): А то свЬдци: 
пань Андр’Ьяшь староста Рускои зємл’Ь, ... пань Миско 
Тяптуковичь (Львів, 1378 ЗНТШ ЬІ, 5); а при то(м) св^дци 
бьіли кнАзь Ань арцибискупь льв(овс)ки... па(н) васко 
тєптюкови(ч) (Медика, 1415 Р 87); А при томь бьіли свідки 
наша рада вірная владьїка Луцкій -О-еодосей... пань Ва- 
сюта Тептюковичь (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. тептюковичь, тепьтюковичь 2 (1401 

Р 66; 1409 Р 74); Тептюковичь 2 (1445 АкЮЗР І, 18; 1446 
АкЮЗР І, 18); Тяптуковичь 1 (1378 ЗНТШ ЬІ, 5); тєптю* 
кови(ч) 1 (1415 Р 87). 

*ТАПТЮКОВЬ ч. (1) (особова назва): Мьі бискупи ма- 
ціи прємьіски(и) и афанасіи владьїка прємиски(и)... васко 
тАптюко(в) данило задєрєвєцки(и)... чинимьі знаємо.,., 
како ко(л) та .річь... о тичи(н) місто... на многи(х) роціхь 
прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. ТгАПтюко(в) (1404 Р 70). 
ТАПЬТЮКОВИЧЬ див. ТАПТЮКОВИЧЬ. 
*ТАРХЬ див. *ТЄРХЬ. 
ТАШКО див. ТЯЖКО. 
ТЯТ див. ТОУТЬ. 
Т-О-ЕРИТИНЬ ч. (1) (особова назва): А с нами в тот чась 

били пань Олехно Скорута, подкоморній (!) земли Холмс- 
кое... а слуги кнзя (!) Дмитріевьі Путятича Іван Т^.ери- 
тинь а Ярославь (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158). 
ФОРМИ: наз. одн. Т^еритииь (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 

158). 
*Т-6’ЄРСКИИ прикм. (2) (пор. місто Твер у Тверському 

князівстві): 3 нового мєста послано кнАзю вєликомоу 
т-е-є(р)скомоу шуба собольА волочонаА аксамитомь або 
адамашькою (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. т^є(р)скомоу (1488 УКТ). 



ОУ, У прийм. (3134)1. (з род.) (290) 1. (виражає об'єкт¬ 
ні відношення) (155) а) (вказує на особу, від якої що-небудь 
забирається, вимагається і т. ін.) у, від (кого) (73): 
тогдьі пожадал єсть оу нас слоуга напгь вірний ход¬ 
ко бьібєлскии, абихом потвердили кнАзА львови листи 
(Судомир, 1361 ЛОХ 6); коупиль пань ганько сварць 
містичь лвовскии старшин в олєшка оу оу (І) малєчковича 
дідичьство на щирку (Львів, 1368 Р 15); взАль оу мене 
клєпачь иі гривень лАцкихь (б. м. н., 1386—1418 Р 35); 
и на болшю кріпость нашєго осужєниА помочноє взАли 
єсмьі оу кролА подлугь нашєи зємли обьіч(а)А (Медика, 

1404 Р 70); а пкли бнхо(м) иміли оу нєго тоє село о(т)- 
нАти и мьі имаємь дати сорокь гривень зємьскими грошми 
(Олтушків, 1424 ДГВВ); а коли ливовчанє привезоуть 
соукна а либо боуд какїи товарь, а оу них никто гвалтом 
ни один локот, без пинАзєи и без их воли, аби не могль 
оузАти (Сучава, 1456 Со$і. II, 790—791); а мні самому, а 
по смерти моей никому, не надобе у зятя и у дочки моей 
того именица лопавшь брати (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 
8/IIІ, 3); Тежь жаловаль намь тоть Мартинець на Богда¬ 
на, штожь деи онь вь его невістки у Проселковьг жоньї, 
пограбиль челядь и иньїи статки домовьіи (Вільна, 1498 
АЛМ 159); 52іо іезгпу кируі утіпеусо патузпука теї- 
пускоЬо рапа петігу Ьгушауїо^сга ЬІ\уагку... па ітіа 
гапко^зкі у^апупо^зкі а разгко^зкі (Тришин, 1500 
ДПЖН)\ 

б) (вказує на особу, до якої звернена дія) у, в (кого) (38): 
а о цєци(н) и о хмєлєвь... оу своєго г(с)дрА и в нашє(г) 
кролА, влодислава пол(с)кого, о то(є) имаєть намилвити 
(І) и обровнати (б. м. н., 1395 Сові. II, 610); А ивашко... и 
па(и) вилчА поручаємь... и виручили єсмо оу нашєго 
господарА, оу велєбного кролА пол(с)кого, романа (Бере¬ 
стя, 1400 Сові. II, 617); А також, кто коли имоут познати 
оу них кони или воли... а Брашовіни да страгіт того 
кон(і) или вол(а) (Сучава, 1458 ВО II, 262); Редько пи¬ 
сар б рал личбу у Сенюти а у войта володимерского у -0-ед- 
ка Лудовича (б. м. н., 1497 і 1498 АЛРГ 79); али такового 
чловіка (в ориг. члка.— Прим. вид.) гдє сі оучюєт и знаи- 
дєт... боуд оу кого от наших подданииков, мьі да имаюм 
єго вьгнати и вьпоудити проч ис нашєи зємли (Гирлов, 
1499 ВО II, 421); 

в) (вказує на особу, в якої відбувається дія) у, в (кого) 

(38): за(т)жь чинимо сєсь листо о г тисАчи а вашєи мл(с)ти 
стоить листо о чотири тисАчи оу насо (Сучава, 1388 5А 
678); и ми... бьілисмо у земяньїна повету Браславского, 
пана Карпа Ивановьіча мьїкулинского (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 7); ижє єсмь то вірні вьіслоужи(л) оу свои(х) гос¬ 
подар єи (Київ, 1446 Р 154—155); а про ліпшеє свідоцтво 

и твердость, печать свою привісили есьмо,— за его намь 
службу, понеже и услуговался служачи у князя моего и 
у нась (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4); Пани МихайловаА 
повєдила, ижь... коли мой пан сьіна крєстил оу пана Ва- 
силА, Яцка, дозволил через мост оу боудованє, оу дерево, 
еєножати єздит (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); Я князь 
Константинь Ивановичь Озтрозкій, будучи вь тоть чась 
гетманомь у господар а моего великого князя Александра... 
чиню знакомито... штожь придаль есми... на соборную 
Церковь у Вилни... сь плату нашого сь подяколних пе- 
нізей дві копі грошей (Вільна, 1499 АСД VI, 2); 

г) (вказує на прямий об'єкт дії) у, в (кого) (6): прїидє 
кь г(с)во ми посо(л) о(т) брашєва и о(т) брьсі... и просили 
оу г(с)ва ми мирь и мито (Васлуй, 1437 Сові. II, 709); А 
ггань Петрь пришоль у кліть у тую сь Давидомь... и попьі- 
таль у мене платнеровь (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

2. (виражає просторові відношення) (133) а) (вказує на 
місце, де відбувається дія або щось знаходиться) біля, поруч 
(чого, кого) (65): у того гостьінца кгрунть Теременский 
по левой руце, а по правом Поддубецький (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 2); тоти старци... стали оу... крихо- 
ва кдє переходить дорога зоудєчєвская подлі оузлюжи 
попєрє(к) доубровьі (Зудечів, 1413 Р 83); а таки (ж)... аби 
не платили мита... ни бродникоу щобьі не платили ни оу 
которо(г) брода (Сучава, 1453 ПГОВ)\ А Рудєнская маєт 
оу подворА своєго ворота поставити (Луцьк, 1494 АЗ І, 
102); А намістники наши мають отсилати сами до Вилни 
до протопопи, которіи коли будеть протопопомь у Пречи- 
стое Богоматере у Вильни (Вільна, 1499 АСД VI, 3); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) біля, поруч (чого) (26): а о(т)толі на... могилоу 
гдє сі сн(имають) хотари оу хотаро(м) ніготино(м) (Сучава, 
1428 Сові. І, 209); А хотар той трєтои... части от Ььєшєщи, 
але єдно оу село, почєнши от берег Молдаві (Сучава, 1499 
ВО II, 136); 

б) (з означальним відтінком) біля, поруч (кого, чого) 

(42): дали єсмо.,. той млинь и місто оу млина к цркви (Смот- 
рич, 1375 Р 20); а хотарь... прости дїломь на доуб оу мела, 
та на колодізи ивановімь потокомь... а о(т) толі... на діль 
оу стльпа (б. м. н., 1415 Сові. І, 121—122); и мьі тьіх Цє- 
цєнєвских питали: ... єст-ли ваша пєчат оу того привилА? 
(Луцьк, 1491 А5 І, 94); Петрь жалова(л) на яна и(ж) емоу 
чєтири па(л)ци оутАль оу роу(к) (XV ст. ВС 23); а мьі та- 
кождєрє и от нас єсмьі дали и потвьрдили... тоє... село... 
на имі оу Салчє (Ясси, 1495 ВО II, 69). 

3. (виражає означальні відношення) у, в (кого), відпові¬ 
дає також сучасній безприйменниковій конструкції (1): 

Коли мти оу дітей оумрє(т) опька(л)нїкь и(х) не можєть 
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діди(ч)ства прода(т) ани граничи(т) до колі діти прїи- 
доуть лі(т) до розоумоу (XV ст. ВС 35). 

4. (виражає модальні відношення) за (чого) (1): а запла¬ 
тивши тую вину, предся сяя моя продажа у всякого права 
маеть бьіти модна (Вільна, 1440—1492 АкЮЗР II, 106). 

II. (зі знах.) (597) 1. (виражає часові відношення) (108) 
а) (вказує на час тривання дії) у, протягом (чого) (36): 
А при томь бьіль попо пєчірєский пєтрь а корьчмить 
олехновичь сємєнь оу віки вікомь аминь (Перемишль, 
1359 Р 10); а тижь коли бьі котори нєприАтєль своєю си¬ 
лою облогло тото исньїи гро(д) галичь, тогда тото исньї воє¬ 
вода и бра(т) єго... имають... намо оу тьі часи вість дава¬ 
ти, што бихомо пособлАли (Луцьк, 1388 Р 37); ми па(н) 
ива(н) срі(м)скьш... внзнава(м)... ис ти вєлєбньїми што 
с на(м) у то(т) ча(с) судили ижє пришєдши прєд на(с) оч- 
вистє (так.— Прим. вид.)... пани махна узвєртовская и 
о(т)ступила узвартова пані яхні кьіискои (Львів, 1414 Р 
85); а тоє сєло... иміють на(м) давати... с каждо(г) кмєтА 

по в гро(ш) польски(х)... оу каждни го(д) (Снятин, 1424 
Р 100); прото(ж) марушка ставши оу то(т) наречений дє(н) 
и присягла прА(д) нами... рєкучи та(к) ажє ива(н) ись 
своими братїами ні(с) оунукн ку(п)чичєви (Васлуй, 1474 
РГС); а по нашємь животі а они да имают слоужити нам 
вь піток вєчєрь парастас, а оу соуботоу литоургїю (Суча- 
ва, 1488 ВИ І, 356); А если ся надь нами Божья воля ста- 
неть... и они мають тьіе дві копі грошей давати... на со¬ 
борную Церковь... у Вилни на крилось у годь (Вільна, 
І499 АСД VI, 3); 
б) (вживається при датуванні із вказівкою на день, рік, 

індикт і т. ін.) у, відповідає також сучасним безприймен¬ 
никовим конструкціям з родовим (72): А писань листь 

оу днь пАдєсАтьни на городі Казимирі (Казимир, 1349 
Р 4); а писана грамота оу судоми ри оу день свАтого я куб а 

Судомир, 1361 АСІ 6); Вь літо шєститисАчноє и о> и сот- 

ноє дєвАносто третєє на памАть стаго мученика єфимьА на 
кануні проводьв(ь) оу (су)боту (б. м. н,, 1385 Р 28); оу літо 

божєєго (!) рожєства а чноє типи и писано листо оу луц- 
коу оу по (!) оу понєділникь прєдь рускими мАсопусти 
(Луцьк, 1388 Р 37); а писана... оу дє(н) свАтого баль- 
троміА (Галич, 1401 Р 66); а то сА діАло оу нєді(л) оу 
дь(н) с(с)тго василиА (б. м. н., 1419 Р 91); а пса(н) в олтуш- 

кові во вторни(к) оу тьш жо днь по успєньи стій бци ав- 

гоуста оу ки индикта оу в ра (Олтушків, 1424 ДГВВ)\ а 

писан листь, мцА їюнА, оу шести день, на стго дорофіА, 

подь літи БжїА НарожінїА, ТисАща, штириста, сім’дє- 
сАть Трєтого, літа (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 

2. (виражає об'єктно-просторові відношення) (176) (вка¬ 
зує на об'єкт або місце, в напрямку якого спрямована дія) 
у, на (кого, що) (164): о(т) кнАзА о(т) кєстутА и о(т) кнАзА 
о(т) либорта у торунь к містичємь (б. м. н., 1341 Р 2); 
а хотар тому селу... прості на тополю от тол А прості оу 
сочаву (Сучава, 1393 Сові. І, 13); а о(т) ближьшєго ре¬ 
ченого бука... попрєкь ліса прості оу горохолину (Галич, 
1404 Р 68); какь издавна оу лісь ходили такь и нині хо¬ 
дити имають на віки вічний (Ланчиця, 1433 Р 125); а хто 
на ильи воєводи животь погадаєть, а забєжить оу нашю 
землю, и ми такожь имаємь того израдую (!) с нашоє зємли 
ильи воєводі видати (Троки, 1442 Сові. II, 719); и не мают 
далей у дуброву мою Хренницкую у ходу по дерево и по 
траву мети, одно по Роскопаницу — могилу (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); и мьі питали пани Михайловоє, 
по чом о у би она оу поущоу за рєкоу оуеждчала (Лукони- 
ця, 1478 А8 III, 17); Штожь одинь слоуга мо(и) вже ос- 
мьі годь оу вашь оулоусь вьпаль а дє(и) такь сльїшимь 
штожь добрь здоровь єсть (б. м. н., 1484 ЯМ); А пань 

Пєтрь пришоль у кліть у тую сь Давидомь (Вільна, 
1498 АЛМ 163); а застанє(т) лї третєє тогдьі имаєть во 
обороноу оу нашоу оугонить (XV ст. ВС 37 зв.); а хотар... 
до оусти лопатнои гдє оупадаєть з бєзинь оу став (б. м. н., 
1500 8Б 7); 

(у грамотах молдавських канцелярій—з іншими від¬ 
мінками) у, на (що) (12): а хотарь ти(м) сєло(м) на филпоу 
(!) та (от толЬ) оу потоко(м) (!) гори дєло(м) (б. м. н., 
1400 Сові. І, 37); и дали и приложили есми о(т) на(с)... мо- 
настироу... болото кривая и озеро... о(т) доубро(в)ка, до 
гдє оупадаєть оу яьєр (зіс.— Прим, вид.) оу захорна (Яс¬ 
си, 1500 Сові. 8. 230). 

3. (виражає об'єктні відношення) (86) а) (вказує на 
об'єкт або особу, на яких спрямована, яких стосується 
дія) у (кого, що), щодо (кого, чого) (36): а Ако сА замі¬ 
нивше сєльї тогдн пань данило и нАль сА оубивати... оу 
лісь и оу писковича дворище (Зудечів, 1411 Р 79); а не 
маємь оуступати сА оу тии имінья оли жь заплативши 
триста копь широки(х) грошей пану чусє (Луцьк, 1434 
Р 128); а не на добі оу єго люди никому оуступатксА а ему 
своі люди судити и вину и пєрьсудь (!) ис нихь имати 
(Ольховець, 1445 СРК)\ А такожє ни жадний наш боярин 
ани оурідиик... да сА не смАєт оумєшати оу монастирс- 
кий доход, хот циноу за єдинь грош (Бистриця, 1457 ВВ 
1,4); а єстли би хто хотєл вступати сА оу моє сєло ПьАнь.. 
нехай же он отложит тридцат копь грошей широких гото¬ 
вих кн(А)зю Михайлу (Острог, 1481 А8 І, 77); а рокь 
ему в тое мито и у вагу увАзатисА на семую субою(ту) (!), 
што прийдеть (Вільна, 1498 АЛРГ 82); ино нашцмь 
урадникомь не надобі у тьіхь ихь людей вступать, судити, 
ни радити и никоторихь пошлинь намь на тьіхь людехь 
не брати (Мстиславль, 1500 АСД II, Я? 3); 

(вказує на дію, в яку хто-небудь включається, втруча¬ 
ється) у (що), до (чого) (8): Різгеїе \уазга тіїозі (!), іг 
іезїе з Яіетсу шгіаіі регетігіе... а паз іезїе и Іог регетігіе 
ирзаіі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 139); Будеть ли 
хто у тьіхь земляхь бискупа и церковь нагабати, я хочью 
у то уступитися и боронити и очистити тие земли (Віль¬ 
на, 1451 АкЮЗР II, 106); а докул матка н(а)ша жива оиа 
имаєт своих сел поживати, а кн(А)зю Василью и кн(А)зю 
Семену оу тоє нєвступати сА (Луцьк, 1463 А8 І, 55); и по- 
томь єсмо не даючи сА оу право пристоупили єсмо с обоу 
сторонь оу єднаньє промєжи старшихь приАтєлєй нашихь 
(Вільна, 1482 А5 І, 79); 

б) (з просторовим відтінком — вказує на об'єкт спря¬ 
мування дії) у (що), для (кого, чого) (13): але... што жь 
коли вси зємлАнє ймуть давати дань оу татари то сєрєбро 
иміють тако жє тии люди дати (Смотрич, 1375 Р 20); А 
осадивши ис каждого кмєтА по два гроша широкая оу 
кнАжю комору давати на каждни рокь (Бохур, 1377 Р 
24); Се язь кнАзь олєксаньдро володимировичь... даль 

єсмь дєсАтиноу с(с)ті бци оу лаврошєвь манастирь не 
турцА оу віки (Лаврашів, 1429 Р 113); а б^дє(т) па(к) 
то(т) пань силє(н) што блдє(т) соу(д)я бояль сА сла(т) до 
нє(г) закла(д)у бра(т) тогди має(т) намь заплатити виноу 

о у нашь скарбь (XV ст. ВС 16 зв.— 17); А то дали єсмо 
оу до(м) Стій тр(о)ци на пАма(т) (так.— Прим, вид.) ро- 

дитєлє(м) ншимь (Київ, 1459 Р 174); 
(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 

ками) у (що) (2): а тако (ж) припа(с) що оу падєть (!) оу 
и(х) сєла(х) ти(ж) да є(ст) нашємоу монастирю о(т) бистри¬ 
ни (Сучава, 1467 МіН. Вос. 126); 

в) (вказує на стан, умови, в які вводить кого-небудь 
дія) у, в (що) (12): будєть ли король правь, намь своєго 
брата любарта дати оугорьскому королеви оу ятьство 
(б. м. н., 1352 Р 6); Не єсть то ди(в)... ижє писа(л) та¬ 
кий річи... ка(к) нашь нєприятєль... жадая а хотА... мисли 
ваши... о которьіх жо... вьполні ми дооуеами а надію 
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мамьі нікотороє о на(с) оувєсти оу вотпіньє (!) а противоу 
раді кролювьства нашєго Братьскоую приязнь... хотіли 
бьі зроушити а розорвати (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ); ПрїгожаєтсА частокро(т) и(ж) из нашьі(х) зєм- 
лА(н)... чинАтсА разбоиници... а оу на(ш) у вєлїкьг(и) 
гнівь оупадаю(т) (XV ст. ВС 28—28 зв.); И Нагорка а 
Шпица... вьступили сь нимь у еднан(ь>е (Краків, 1489 
РИБ 433); 

г) (вказує на результат дії) у (що) (15): И достало сі... 
Исаю оу єго част села на имі Хоржєщїи и половина от 
Ньнєщи (Сучава, 1490 ВО І, 403); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє... оуноукьі Йвана Дамїановича... 
дали господствоу мьі три села... що оу ихь част бьіли до¬ 
стали сі тоти три села от сель діда ихь Йвана Дамїанови¬ 
ча (Гирлов, 1499 ВО II, 162). 

4. (виражає модальні відношення) у, в, на (що, кого) 
(209): А то имь у віки належати — волни продати, и за¬ 
мінити, отдати, у свои ліпшиі ужитки оборотити (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 5); оу бжиє имА стань сА (Сучава, 1393 
Сові. її, 607); а маиколА пєрє(д) нами сь своими сна (!) и 
сь своими оунучатьі лишили влада и крьстю оу правоє имА 
и оправили влада и крьстю сами своими (!) Азьїкомь пе¬ 
ре^) нами (Баня, 1418 Собі, і, 127); а такожь пань косте 
лого-е-єть даль своє привилїє що било на гочманєщи оу 
роукьі сномь станижинимь, ванчи и или (Сучава, 1442 
Собі. II, 88); а єго запис и присАги, оу томь, не боудєт про¬ 
тив намь оу изміноу, и мирь нє роушитсА (Ясси, 1445 
Собі. II, 726); и па(н) ива(н) то и пєрє(д) г(с)дрє(м) тобі 
світчи(л) оу вочьі ижє тьі са(м) тоть запи(с) зрєза(в)шьі и 
в ого(н) вкину(л) (Вільна, 1495 ВМБС); а мьі такєжь 
твоєй милости хочомь бити радьни и помоцни оу твою прьі- 
годоу и потрєбоу... подьлугь нашоє оумовьі сь тобою и 
прьісєги (б. м. н., 1498 В Б II, 414); и оуставши наши слоу- 
ги Сима и брат єго Оника та заплатили оуси тоти вишєпи- 
саннїи пинізн... оу роуки слоузі нашємоу Сими Бєні 
и сестри єго Моуши (Ясси, 1500 ВО II, 175); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) у (що) (2): и гєргє сА тоу(т) нє запріль, рє(к) 
прі(д) на(с): правда, єси да(л) оу мои(х) роу(к) твои злати, 
иа подєржанїє (Сучава, 1449 Собі. II, 385); а они тоє при¬ 
вилїє дали оу наших роуках (Сучава, 1491 ВО І, 452). 

5. (виражає відношення мети) оу, в (що) (3): ми алєк- 
еандрь воєвода... знаменито оузАвлАми... ожє до на(с) 
приєхали соу(т) оу посо(л)ство панове и рада... королА 
казимира (Серет, 1453 Собі. II, 765); И дали єсмьі тим се¬ 
лам... сєс лист нашь на то, щоби нє платили нам дан, ни 
посад... ни оу сторож да нє ходіт (Дольний Торг, 1475 
ВО І, 200). 

6. (виражав кількісні відношення) у, за, на, відповідає 
також безприйменниковій конструкції (15): а толко нє 

приспєю на тоть днь ино ми платити оу дєсАторо толко сол- 
жу как жо на сєи грамотє написано (б. м. н., 1387 СП 

№ 12); и оправили ему ту половиню тристАньць оу н копь 
(Галич, 1409 Р 74); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чи- 
ни(м)... ожє прїидоші... па(н) иванко унгуріновь и(с) 
панею своєю... и продали свою правоую о(т)ниноу... оу 
циноу за 9 злати слоузі нашємоу иоанишу изварєцоу 
(Сучава, 1466 БІр&А* 519); я кнАзь Фєдор Василєвич 
Збаразский сознаваю... штож бші єсми винен... тисАчу 
коп грош(єи)... и запнсал сА єсми... имінА... Студєнкоу 
а Ставокь оу тьіх дву сот копах широких грошей чєскоє 
монєтьі, полскоє личбьг, чинАчи по шєстдєсАт грошей оу 
копу (Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 120—121); Ино тьіми ра¬ 
зи... єщє єсмо... взАли сємдєсАт коп грошей широких... 
то вжо мінит сто коп грошей широких, по чотьірнаддати 
пінАзий оу грош (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 

111. (з місц.) (2247) 1. (виражає просторові відношення) 
(1907) а) (вказує на місце, де відбувається дія) у (чому) 

(1282): по ишєствьи стго дха за в иє(д)ли литовьскимь 
кнАзємь стати оу хол мь а королеви оу сточьці (б. м. н., 
1352 Р 6); А пить могоричь оу аньдрька оу дому лисого 
(Перемишль, 1366 Р 12); а оу ставу радивоунькові ловити 
сітью ему добровоулно (Перемишль, 1366 Р 12); а кого 
коли исьпрАчють людии к собі оу томь місті оу млина, 
тьіі люди даль єсмь имь со всімь правомь (Смотрич, 1375 
Р 20); осподарь мои великий король дал ми намістничати 
оу луцьску (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); а той Арликь писань 
оу орді на оустьи дону (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171); 
То столь дали єсми ємоу оу Соучаві, оу нашємь городі 
(Сучава, 1401 £/£); А про недостатокь людей нмаеть слу¬ 
га нашь Бідунь, на имя Єсифь, самь у той земли у Пере- 
миской бити и вь томь селі (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); 
и тогди иміємь дати ему за тии дві селищи шєстьдєсАть 
копь... подольскими полугрошники по той личбі какь оу 
подольи идєть (Лаврашів, 1429 Р 112—113); а кто имєть коу- 
пити скоть или бараньї, оу бакові, или оу романові трьгоу, 
либо оу бани... либо оу иних торгох наших, нє иадобє 
нигдє мито дати, нижь тамь гдє коупил (Сучава, 1434 
Собі, II, 669); а нєпрїАтєлА нашєго, оу кнАзА великого зєм 
ли, против нас нє держати сА, а намь такожь нєпрїАтєлА 
кнАзА, великого казимира, оу нашєи зємли, против(ь 
нєго) н^є дєр)жати (Ясси, 1445 Собі. II, 726); а можєт 
собі у тихь именяхь полепшати и ширити, на нове(!) корени 
садити (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 8/1V, 17); одно ж позволяю 
зятю моєму... у дуброве моей Хренницкой дерева утяти и 
травьі укосити (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); Докон- 
чана би(с) сиА книга оу вєликомь граді оу Кракові (Кра¬ 
ків, 1491 КВ)\ коли ті(ж) хто оукраді(т) доубь алюбо два 
оу чюжомь гаю маєть платїти шєсть скоть за ка(ж)нн(и) 
доубь (XV ст. ВС 37); Писа Іон Попович оу Ясох (Ясси, 
1500 ВО II, 176); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) у (чому) (74): а кто идєть до татарьскои стороні, 

оть вї кантори, у сочаві, одинь рубель сєрєбра, у Аси три 
дєсАтє грошь, а у більш городь, поль рубель сєрєбра 
(Сучава, 1408 Собі. II, 631); а кто боудє(т) жити оу ти(х) 
сель боу(д) каки язи(к) они да нє имаю(т) платити ки илї- 
ша ни да(н) ни по(д)воду (Сучава, 1458 БІреА* 512); Пи- 
сал Шандроу Крьжєвич оу Яс, в літо зє, місАца 

гєноуар К (Ясси, 1497 ВО II, 98); 

б) (з означальним відтінком — вказує на місце, де зна¬ 
ходиться хто-, що-небудь) у, в (чому) (506): записаль 
єсми и даль село своє Рожьісче святому Иоанну Богослову 
на веки вечьние соборной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР І/V1, 1); тогди ми... дали єсмо и потвердили єсмо, 
єго правого всєго имєнїа... щто в тих дідин, оу граничях 
(Судомир, 1361 АСІ 6); Се здеся просиль у нась дворя¬ 
ни нь нашь Тишко Ходкевичь землиць пустньїхь у Каме- 
нецкои волости (Краків, 1454 АЛМ 12); А тии люди што оу 
тулинахь штоби єго били послушни ка(к) то осподарА 
сьвоиго (Київ, 1457 Р 166); А такожь що била их пасика 
оу Ботнє на имі Висока, аби нє имал никто до нєи дило 
(Сучава, 1466 ВБ І, 106); В городе оу вєници поушка а двє 
пищали а ко(р)чомь пАтна(д)цать (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
91 зв.); Биль чоломь королю е. м. бояринь Кіевскій Пир- 
хайло... што жона его и діти у Орді (б. м. н., 1482—149! 
АрхЮЗР 7/11, 9—10); Я Пєтрь Боговитинович сознаваю... 
иж... дал єсми братаничоу своємоу... иміньє... иа имА 
Тоурьюю оу крємєнєцькомь повіте (Боковичі, 1496 АЗ 
І, 244); а то єсми и вь євангеліє уписаль, которое лежить 
на престолі у Церкви у Пречистое Богоматере (Вільна, 

1499 АСД VI, 3); Биль намь чоломь пань Вилеискій... 
князь Александро Юревичь и просиль вь иась людей вь 
Городенскомь повіті, у Скидельской волости (Краків, 
1500 АЛМ вип. 2,58); 
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(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) у (чому) (45): т£мь мьі... дали єсми ємоу ... оу 
вишнїи мояти(н) села ... и оу вишнїи конєць грабо(в) на 
баши (Сучава, 1437 Сові. І, 541); мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє прїидоша... сьіновє Жоуржа Оудоба... 
и продали... от оурика дЬда их... от колико ест част оу 
село оу Мьлинь, що за Молдавою (Сучава, 1499 ВО II, 135). 

2. (виражає об'єктні відношення) (132) а) (вказує на 
об'єкт, на який спрямована або якого стосується дія) у, 
в (чому), щодо, стосовно (чого) (94): и хочє(м) сА порожни 
оучинити то'Ь прав(д)ьі абьі коро(л) бьі(л) бзпєчнЬшии 
(так.— Прим. вид,) оу нашєи служба и оу правдЬ (Моло¬ 
дечно, 1388 Р 43); па(н) микь оу своєи граници правь 
и помочноє да(л) (Зудечів, 1430 Р 116); а коли бьі хотЬ(л) 
бу(д) какїи бояри(н) нашь... оуз’Ьти о(т) ни(х) бу(д) що... и 
хотЬ(л) бьі имь разорити то(т) законь и тое право, що єс¬ 
ми вьішє писали, 6у(д) оу чєму, хотЬ оу єдно(м) нити, то(т) 
оузри(т) вєликоє казни и оургїю г(с)вами (Васлуй, 1449 
Сові. II, 743—744); и такожє тоти люди... да не имає(т) 
никто о(т) наши(х) пано(х) и оурА(д)нико(х) соудити и(х) 
ни оу чє(м) а не оу которо(м) дил’Ь (Сучава, 1472 ОЩ«Ау> 
530); жаловаль на(м) бояринь смолєнски(и), коурило ива- 
но(в) сьі(н) сємєнова на дА(д)ковичо(в) свои(х)... што(ж) 
не хотД(т) дати ему ровного дєлу оу во(т)чинє (Вільна, 
1495 ВК)\ 

б) (з просторовим відтінком) у, в (чому) (37): како коли 
оу наших листох оу первописаннхь стоить так и тЬми 
разьі, то усе слубуемо и хочемо то оусе держати и полнити 
(Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ а вьіволиль то па(н) колЬ филь 
мАковичь... ижь оу той ПОЛОВИНИ д’Ьдниньї и оу другои 
нь можь(т) габати филь а ни єго братья... оу той д’Ьдинин’Ь 
тристАньць(х) пана колбі и єго дЬтии. (Галич, 1409 Р 74); 
и гдє иму(т) класти рибоу, оу ти(х) возо(х)... а мито да нє 
даду(т) нигдє (Сучава, і454 Сові. II, 513); Я пань ванько 
чжусичь... чинимь знаменито... и(ж) своимь братанн- 
чо(м)... имяли є(с)мо дЬ(л) оу нашо(и) дєди(ч)но(є) о(т)- 
чизнє (Львів, 1478 ЗРМ)\ а оу стирьтє подвєстє копь 
ржи (б. м. н., XV ст. ИК)\ Але видимо оу томь листу 
твоєє милости много речей прьіложєно, яко мьі нє жєда- 
ли такового листоу оть твоєє милости (б. м. н., 1496 Ви 
II, 401); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 

мінками) у (чому) (1): да платА(т) о(т) тарь по д гро(ш) 
по всєи нашєи зємли и по вс£(х) мьіто(х) боу(дї) що боудє(т) 
оу тарь опро(ч) соукна (Васлуй, 1437 Сові. II, 709). 

3. (виражав часові відношення) (79) а) (вказує на відрізок 
часу, стан, протягом якого відбувається дія) в, протягом 
(чого) або перекладається безприйменниковими конструк¬ 
ціями (28): а оу томь пєремирьи кто кому криво учинить 
надоб£ сА оу поминати старЬишєму и оучинити тому и(сь)- 
праву (б. м. н., 1352 Р 6); будєть вєдомо оусємь... ажь Азь 
панко слуга королєвь... та(к) єсмь оумолвиль и договориль 
со кнАзємь скиригаиломь... оу дву нєделА(х) по розтвє 
х(с)вє дати ми двєстє рублєвь кнзю скиригкаилу (б. м. н., 
1387 СП № 12); оу другомь пакь л£гЬ стала межи на(с) 
замАтнА (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); кто почнє(т) сва- 
дою или тєжєю или бу(д) которою лихотою оу которьі(х) 
днє(х) и часо(х), тоть заплатить завіску т£(х) н роубли чис¬ 
того срєбра (Сучава, 1415 Сові. І, 116); А на то свЬдковє 
иаш митрополит, и рада королєвскаа пан Халєцкьш и пан 
Боговскьіи, що оу том часоу бьіли оу нас (Сучава, 1460 
ВО II, 276); А рокь имь вь тое мьіто увезатися — у дву 
неделяхь по семой суботе, што прьійдеть (Краків, 1487 
РИБ 226); Соуть нєкоторьі(и) што(ж) имаю(т) имєнья на 
(до)лгьіи ча(с) пожївана а оу коро(т)комоу часоу страви(т) 
(XV ст. ВС 24 зв.); а па(к) привилїє, що имали слоуга 
на(ш), (моуша и) калина, о(т) наши(х) оуиковє... коли би¬ 
ли оу миру... а они дали оу ру(к) слуз'Ь нашєму, глигоро- 
ви (Сучава, 1500 Сові. 5. 234); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (1): А пак привилїє, що имали наши слоуги... 
от Іліаша воєводи и от Стєфана воєводи, коли бьіли оу 
мирь, а они єщє ю дали... Тоадєроу Доумбравь (Васлуй, 
1497 ВИ II, 116); 

б) (вживається при датуванні) у (чому) або переклада¬ 
ється безприйменниковою конструкцією (3): писань листь.. 

подь л^томь божиим а т г оу г — тЬмь л’Ьт’Ь (Сучава, 1393 
Сові, II, 608); а то сА дЬяло... оу вєликомь посгЬ (Львів, 
1421 Р 94); 

в) (вказує на подію, одночасно з якою відбувається дія) 
у (чому), під час (чого) (4): хто боудє(т) ранєнь оу свадЬ 
алюбо кромй свадьі (XV ст. ВС 19 зв.); 
оу томь (у тому) (43) тоді: и оу то(м) оуста(л 

стоика и снь єго... и заплатили оу пукьі иону... готовими 
пин’Ьзми исполна (Бирлад, 1467 Сові. 5. 69); Нагло(д) 
кмє(т) жалова(л) на сво(и) сасє(ди) ижь ємоу в ночи конь 
украдє(н) а о(н) и(х) проси(л) абьі с нїмь во слє(д) пошли 
за злодєємь и онї нє хотєлї а оу томь ємл ко(н) изьгиноуль 
(XV ст. ВС 22 зв.); пакь оу то(м) оучинили єсмьі вь за 

дшїє стопочивши(х) прє(д)ко(в), дЬдо(в) и родитєлє(и) на- 
ши(х) (Ясси, 1500 Сові, 5. 230). 

4. (виражає модальні відношення) у, на або переклада¬ 
ється безприйменниковими конструкціями (104): А дали 
єсми имь та села у вЬки со веЬмь правомь и панствомь, и 
со всЬми плати, и с ужитки, и со веЬми доходи, яко извЬка 
к тимь селомь у ихь границях прислушают (1378 ЗНТШ 
ІЛ, 5); што оу рускомь правЬ сЬдАть кмєти оу з'Ьмьскомь 
ис гЬхь брали єсмьі ис подимья по колоді вовса (б. м. н., 
1386—1418 Р 35); але ижє вєлможньїй стєфань... пришоль 

за сА ку доброи памАти нє хотАчи зостати оу винЬ оца 
своєго... просиль на(е) а бьіхомь ему о(т)пустили и ласкави 
бьіли... хотАчи и слюбуючи намь... служити (Ланчиця, 
1433 Р 121); и нє имаємь тьі(х) мимошо(д)ши(х) дЬль и 
мєрзАчо(к) помина(т) на в£ки али имаємь бьі(т) и слюбу- 
ємь ис паномь михаиломь оу в’Ьрной приязни до нашє(г) 
живота (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); и 
пак тоти истиньї Сєди-Ахматови сьіновє ... а мьї имаємо 
их твердо и остаточно держати, оу твєрдои и оу в’Ьрнои 
роуц’Ь (Сучава, 1462 ВО II, 292); а покул оусхочєт кн<А)зь 
Сємєнь той гребли держати вьісоко, тоє єсть оу єго воли 
(б. м. н., 1475 АЗ І, 71); Сє А кнАгини ИвановаА Семено¬ 
вича КобрьіньскаА кнАгини Фєдка... будоучи оу своєм 
полном розоумь... чиню знакомито... кому того ПОТрйбь 
видати албо чтоучи сльїшати (Добучин, 1487 АЗ І, 239); 
Я, Война, пана Немиринь сьінь, на имя Яков, пишу сию 
духовницу своимь цельїм умом, лежа у рани на постели, 
которуюжь рану маю от Александра Ладятьі (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 27); а боудЬ(т) ли ємоу прїсоужєно 
свїдє(ч)ствомь сА очистіть а оди(н) свьтокь нєбоудь(т) 
зго(д)ньіи длА то(г) нє боудЬ(т) оу соромоті (XV ст. ВС 
36 зв.); лише, боже того нє давай, боудєм ли тоди оу кото- 
рои нємоци, та нє мочи мєм самьі єхати заєдно з ньіми, он 
бьі тогди имал єхати заєдно с ньімьі сьінь наш Богдан воє¬ 
вода (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 

5. (виражає кількісні відношення) у, на, на скільки; 
може відповідати також безприйменниковій конструкції 
з іншими відмінками (15): пак ли бьіхо(м) імо нє воротили 
на і дє(н) Ако ту написано тогда гродо на(ш) галичь... то¬ 

му исному... воєво(д)... оу тьіхо дтисАчахо заставити има- 

ємьі (Луцьк, 1388 Р 37); мьї вєликьш кнзь швитригайло... 
чинимь знаменито... ижє... даємь и записуємь пану Чуси 
имєнья оу луцкомь пов’Ьтє... оу трє(х)соть копа(х) грошей 
(Луцьк, 1434 Р 128); Я пан Волчко Хренницкій обьявляю 
и чиню вєдомо... отдал єсми... дочку мою Марину за пана 
Пашка Посяговецкого... и поступил єсми ему у в’Ьне, у 
петидесять копах грошей широких чеськое монетьі, йме- 
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нейцо моє Лопавши (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/111, 2—3); 
а єстлибьі хто хотєл вступати сА оу моє село ПьАнь, што 
мнє записал пан мой Игнат Боровикь оу моєм вєнє оу 
тридцати копах широких грошей, нехай жє он отложит 
тридцат копь грошей широких готовьіх кн{А)зю Михайлу 
(Острог, 1481 АЗ І, 77); Я кнАзь Фєдор Василєвич Збараз- 
ский сознаваю... штож бьіл єсми винен дАдинои сво(є)й... 
тисАчу ко(п) грош(єй)... и записал сА єсми... имЬнА... 
Стоудєнкоу а Ставокь оу тьіх дву сот копах широких гро¬ 
шей чєскоє монєтьі, полскоє личбьі, чинАчи по шєстдєсАт 
грошей оу копу (Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 120—121). 

6. (виражає відношення причини) через (що) (8): гЬмь 
мьі... дали єсми емоу... васковцїи, мишино село, ажє 
мишЬ загубиль своє имініє оу хитл^ньствьі и боудници 
михаила кошчїєвича ажє и онь загубиль оу хитлиньстви 
(Хотин, 1435 ВїД«Ау> 465); правда, єси да(л) оу мои(х) 
роу(к) твои злати, на подєржанїє, али я єсмь хоти(л) сєб’Ь 
зискь оучинити твоими пинйзми... и оу то(м) сА єсмь 
схитри(л) и твои пинЬзи єсмь страви(л) (Сучава, 1449 
Сові. II, 385); И загоубил Аврам вистАрник тоє село оу 
хитл’Ьнстви, коли побєжал от нас до литовскои зємли (Су¬ 
чава, 1493 ВВ II, 22). 

7. (виражає відношення мети) з метою (чого), у (чому) 
(2): а на то свідковє... пан миколаи прєдбор, пан соудо- 
мирскїи, што бьіл тьіми часьі оу нас, оу посолств-Ь от... 
королА (Сучава, 1456 Сові. II, 791); А на то св’Ьдковє... пан 
Халєцкьіи и пан Баговскьіи, що оу том часоу бьіли оу нас 
и оу посолствь... от крол'Ь (Сучава, 1460 ВВ II, 276). 
Див. ще ВЬ, УВЬ. 
*ОУБИВАТИ СА недок. (3) (у що) домагатися судовим 

шляхом (чого), добиватися (чого): тогдьі пань данило нє 
добьіль на воигЬ того дворища што на гугни занужь нє 

оу своє оубиваль сА (Зудечів, 1411 Р 79); илья влдка 
прємьішлєскьіи и самборьскьш жаловаль сА прє(д) кролємь 

на стр’Ьлковц’Ь ажє оубивають сА оу землю оу црквную стго 

спса (Погоничі, 1422 Р 97). 
ФОРМИ: Інф. см оубивати (1411 Р 79); теп. З ос. мн- 

оубивають сА (1422 Р 97); перф. З ос. одн. ч. оубиваль са 
(1411 Р 79). 

*ОУБЇИСТВО с. (1) убивство: а такожь кто бьі (почАль) 
о(т) и(х) плємєнє на пєтра или на єго дЬти затаа села оубїи- 
ствомь или (тєжєю „или которо)ю лихотою, а онь на(м) 
заплатить завіска 3 роубли литого сєрєбра (Сучава, 
1436 Сові. І, 468). 
ФОРМИ: ор. одн. оубїиствомь (1436 Сові. І, 468). 
Пор. *ОУБИТИ. 
*ОУБИТИ дієсл. док. (4) (кого) убити, умертвити: Ино 

Илка нє заприла сА за (т)отоу сьмрьть Андрицєва, що 
єго оубил Пєтроу Понич, отець ИлцЬ, але... заплатила Ил¬ 
ка сьмрьть Андрицєва, що єго оубил Пєтроу Понич (Су¬ 
чава, 1473 ВВ І, 186); О слоужєбнїко(х) што имоу(т) за(!) 

з убїто(г) члвка одєжоу дра(ти) (XV ст. ВС 7); мьі Стє- 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали єсми и пот- 
врьдили томоу... монастироу цигане... на имЬ: Лоука.,, 
Алєкса Х'Ьрц'Ь... и НАнчюл холт’Ьюл, що дали єго калоу- 
гєри от Бистрици за ради сьмрьти Козми татарина, 
за що оубилн того Козма татарина цигане от Бистричєска- 
го монастирі (Сучава, 1487 ВВ І, 312). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оубил (1473 ВВ І, 186); З 

ос. мн. оубили (1487 ВИ І, 312); дієприкм. пас. мин. род. 
одн. ч. убїто(гї (XV ст. ВС 71. 
Див. ще ВІТІ 2, ЗАБИТЬ, *ЗАБЇВАТИ, *ПОБИТИ 1. 
*ОУБЇТИ див. *ОУБИТИ. 
*ОУБОГИИ див. ОУБОГЬІИ. 
ОУБОГЇИ див. ОУБОГЬІИ. 
*ОУБОГЬ див. ОУБОГЬІИ. 

ОУБОГЬІИ, ОУБОГЇИ прикм. (22) 1. бідиий, убогий (2): 

а коли (ж) оубогьш бгато(г) зовє(т) о квал(т)ь бгатьі(и) 
о то(т) квалть имєєтсА очистити свідки алюбо имєєть 
бьіть осоужєнь ква(л)товноую виноу (XV ст. ВС ЗО); А сєт 
мьг 'О'Єоктисть, митрополить молдавскїи, и сь оусими 
доуховньїми и пак свЬцкими паньї молдавскими, и бога- 
тьїми и оубогими... вьізнавами и явно чиним... ажє мьі 
слюбоуємь и записоуваємь сА... Казимирови, королеви 
полскомоу (Сучава, 1462 ВВ II, 288—289). 

2. (який не належить до привілейованого стану) простий 
(13): мьі Стєфань воєвода... чинимь знаменито... оже прїи- 
доша... наши оубози^іюди от Хорловскаго трьгоу на им£ 
Карлакь Ласловь и Тоть Ищфань и Сташко... и продали 
намь... єдинь виноград оу Хорловскомь хотарА (Сучава, 
1470 ВВ І, 150); коли пришоль цєсарь тоурский на нась 
и на нашоу зємьлю, а наши оубогии люди оть Сачавьі и 
они побєгли до Камєньца, а оу нашихь людей оубогихь 
от Сачавьі бьіли паробьцьі Кафиньскиє, и тьіє вси окованьї 
(б. м. н., 1481 ВО II, 365); О тьі(х) што(ж) изь своєа зємли 
идоу(т) на воиноу а вєньци щкоди оу своєи зємли оубо- 
гьі(м) людє(м) чинА(т) ни(ж)лї оу нєпрїєтє(л)ско(и) зємли 
(XV ст. ВС 27 зв.— 28); и тиж пак оу том промьіслили єс- 
мо та смо пожаловали шолтоузовє и пар гаре и оуси оубо- 
гїи людї от наш трьг от Брьлад, та смо потврьдили им 
старій закон (Бирлад, 1495 ВВ II, 64). 

3. (у знач, іменника) (лише у множині) прості піддані 
(6): а ти (ж) о шкодьі оубогьі(х) кролє(в)скьі(х) и міьста кро- 
лє(в)ско(г) казали єсмо оуси(м) людє(м) воротити, кто що 
будє(т) бра(л) (Сучава, 1457 Сові. II, 810); тако(ж) оуси 
оубоги да слоухаю(т) нашєи митрополій (Сучава, 1458 
ВІД«А» 512); а в томь сєлє слоугь трина(д)цать... а по¬ 
ловина межи и(х) оубоги (х) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91). 

4. підлеглий (кому), підданий (чий) (1): почонь здавна 
и досюлА, сь вашими прєдьки наши прєдьки отьцьі и дАди 
наши... одинь дроугомоу приАзьни чинивали, а нєприАзь- 
ни нєчинивали, а вбогиє влоусьі што бьі соупокоємь бьіли, 
нато межи собою твє(р)доую присАгоу дє(р)жали (б. м. н., 
1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. оубогьш 1 (XV ст. БС30); оубогїи 1 

(1495 ВВ II, 64); род. одн. ч. ! оубого (XV ст. ВС 11); знах. 
одн. ч. оубогь (XV ст. ВС 13); наз. мн. оубогьш 1 (XV ст. 
ВС 17); оубогии, оубогїи 2 (1481 ВВ II, 365; 1495 ВВ II, 
64); оубоги 2 (1458 ВІР«А» 512; 1472 ВІД«А» 530); вбогиє 
1 (1484 ЯМУ. оубози 1 (1470 ВВ І. 1501; Род. мн. оубогм(х) 
2 (1457 Сові. ІГ, 810; XV ст. ВС І1); оубогихь 1 ('1481 ВВ 
II, 365); дав. мн. оубогьі(м) З (XV ст. ВС 7 зв., 27 зв.); 
оубоги(м) 1 (1457 Сові. II, 810); знах. мн. оубогїи 1 (1495 
ВВ II, 64); оубогьш 1 (XV ст. ВС 14 зв.); оубоги(х) 1 (бл. 
1471 ЛКЗ 91); оубогьіх 1 (XV ст. ВС 11); ор. мн. оубогими 
(1462 ВВ II, 289). 

*ОУБОЖАТИ дієсл. недок. (1) оубожіти, занепадати: 
на то идє(т) ка(к) бьі христїяньство оубожєло (!) (XV ст. 
СЯ 43 зв.). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. с. ка(к) бн ! оубожєло 

(XV ст. СЯ 43 зв.). 
*ОУБОЖСТВО с. (1) О <п Р 1 х о д и т и> в о о у б о ж- 

ство див. * ПРИХОДИТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. оубожство (XV ст. ВС 27 зв.). 
*ОУБОРА див. -ОБОРА. 
*ОУБОЧЄ див. *ОБОЧЄ. 
*ОУБОЯТИ СЯ дієсл. док. (1) (цсл. оубояти сА) зляка¬ 

тися: не оубоися малая моє стада блгоизволи бо оц мои 
небесньїі (поч. XV ст. ОБРН 141). 
ФОРМИ: пак. сп. 2 ос. одн. оубоися (поч. XV ст. ОБРН 

141). 
Див. ще *БОАТИ СА. 
*ОУБРЬШЇЄ див. ОБРЬШЇЄ. 
! ОУБАХ (ОУСЄХ) див. ВЄСЬ1. 
ОУВ див. УВЬ. 
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♦ОУВАЗАНЬЕ дав. *ОУВЯЗАНЬЕ. 
УВЕЗАТИ див. УВЯЗАТИ. 
ОУВЄЗАТИ С€ див. УВЯЗАТИ СЯ. 
УВЕЗАТИ СЯ див. УВЯЗАТИ СЯ- 
ОУВЄЗАТИ СА див. УВЯЗАТИ СЯ- 
ОУВЄРНОУТИ дієсл. док. (3) (що і без додатка) відда¬ 

ти назад, повернути: и тако(ж) завізкоу поставліє(м) и 
поставили єсмьі мє(ж) ними пА(т) дєсА(т) гривє(н) срєбра, 
кто о(т) ни(х) почнє(т) иначє, або оусхоче(т) оувєрноути... 
а то(т) заплати(т) зав'Ьзкоу ви(ш)писа(н)ноую (Сучава, 
1452 Собі. II, 422); а тиж о шкодьі... казали єсмо оуси(м) 
людє(м) вороги ти, кто що будє(т) бра(л), а кто не оу вер¬ 
не^), а мьі казали старости наши(м) право оучинити тЬм 
оубоги(м) (Сучава, 1457 Собі. II, 810); И отиинн села єсми 
тобі оуверноули, на имі Нєгоєщи и Коицєщи (Дольний 
Торг, 1470 БО II, 309—310). 
ФОРМИ: інф. оувєрноути (1452 Собі. II, 422); перф. 

1 ос. мн. єсми оуверноули (1470 ВО II, 309—310); майб. 
З ос. одн. оувєрнє(т) (1457 Собі. II, 810). 
Див. ще ВЄРНУТИ 1, ВОРОТИТИ, * ВОРОН АТИ, *ВРА- 

ТИТИ, *ВРОТИТИ, ПОВЄРНОУТИ 2, ПРИВЄРНУТИ 2. 
♦ОУВЄРНОУТИ СЬ див. *ОУВЄРНОУТИ СА. 
♦ОУВЄРНОУТИ СА дієсл. док. (3) (кому, куди) повер¬ 

нутися: и оучинивши имь тую жало(ст) и ишкоду, а о(н) 
сА оувєрну(л) до нашєи зємли мо(л)давскую (1) ис тьши 
то лиходЬици (Сучава, 1457 Собі. II, 809). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. сА оувєриу(л) (1457 Собі. 

II, 809);*; майб. З ос. одн. сі... оувєрив(т) (1457 Ссв/, 
II, 809); баж.-ум. сп. З ос. мн. бьі(х) сі... оувєрнули (1457 
Собі. II, 809);’ 
Див. ще ВЕРНОУТИ С'В. 
ОУ ВЄРХУ див. ВЬ ВЄРХОУ. 
♦УВЕРХУВЬІПИСАНЬІИ прикм. (2) вищеписаний, 

вищеназваний, вищезгаданий: А дали єсмо наперед рече¬ 
ному кнАзю Михайлоу Васильєвичоу оу верхоу вьіписаньїА 
села вечно и нєпороушно (Луцьк, 1446 А8 III, 5); А дали 
єсмо... Мншчичу у верху вьіписаная и со всими приходи 
и доходи, какь издавна и звека к тьімь селомь прислу- 
шало и слушает (Луцьк, 1451 ЛрхЮЗР 8/IV, 17). 
ФОРМИ: знах. мн. с. оу верхоу виписаним І (1446 Л8 

III, 5); у верху виписаная 1 (1451 ЛрхЮЗР 8/IV, 17). 
Див. ще *В€РХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЄРХУПИСАНЬІИ, * ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄ- 
ПИСАННЬІИ, *ЗВЕРХУВЬ!ПИСАН ЬіИ, ♦НАВЄРХПИ- 
САННЬІИ, *НАПР'ЙДЬВЬІ ПИСАНКИ, *ПЕРВЕЙВЬІПИ- 
САННЬІИ, *ПЕРВЕЙПИСАНЬІИ, *П€РВОВЬІПИСАНЬІИ, 
•ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, ♦ПЄРВОНАПИСАНЬІИ, ♦ПЕР- 
ВОПИСАНЬІИ, ♦ПЄРВ'ЙИНАПИСАНЬІИ, *ПЕРЕДЬПИ- 
САНЬІИ, *ПРедьПИСАНБІИ, ПРЦЖЄНАПИСАНЬІИ, 
♦СВЄРХАВЬІПИСАНЬІИ. 
УВЕРХЬ1 див. В ВЄРХ. 
УВЕРХЬ2 див. ВЬ ВЕРХЬ. 
♦ОУВЄРЬХУИМЄНОВАНЬІИ див. *В€РХУИМЄНОВА- 

НЬІИ. 
О У ВЄСТИ дієсл. док. (12) (що кому, що на кого) ввести, 

запровадити (що кому, для кого) (7): А кнА(з) Сємє(н) 
увє(л) бьі(л) на ни(х) новиноу сєио косити на толокоу хо¬ 
дити... а того дє(и) и(м) и старини не бнвало то новина на 

ни(х) (б. м. и., бл. 1471 ЛКЗ 90); а в томь селе сємь члвка 
осмн(и) отамо(н) а вси слоуги на во(и)ноу хоживали... а 
сена иєкошивали а ставоу кє снпьівали то бьі(л) имь 
кнА(з) Сємєнь новиноу оуве(л) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
90 зв.— 91); 

(кого у що) ввести (кого у що), закріпити (кого в чому) 
(2): а о(н) где имєгь жити, оу нашєи зємли, тамь да живє(т) 
слободно, на волоско(м) законі, а про холопство никто да 
ємоу нєсмієть оуспоминати и да єго нєможє(т) оувєсти 
(Дольний Торг, 1445 Собі. II, 236); А кто схочєт єго или 
діти его оувєсти опАт оу холопство... тот имаєт на сА ви- 

діти вєликоую казнь и оргию господства ми (Сучава, 1470 
ВО І, 141); 

(що у що) (про запис у юридичний документ) записати, 
вписати (2): И Курило послальсА о то(м) до книгь зє(м)- 
ски(х), што(ж) в книги та А рє(ч) вьішє(и) писанаА нєоувє- 
дєна (Вільна, 1495 БСКИ); 
О оувєсти оу вотпінье (кого) (1) виклика¬ 

ти вагання, сумнів (у кого): Не єсть то ди(в) ани новина 
ижє писа(л) такий річи... ка(к) наїпь нєприятєль... жадая 
а хотА своими льстивьіми писмн мьісли ваши... нікотороє 
о на(с) оувєсти оу вотпіньє (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: інф. оувєсти (І445>Со5/. II, 236; 1447—1492 

ЛКББ; 1470 БО І, 141); перф. З ос. одн. ч. оувє(л) 
(бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); пперф. З ос. одн. ч. оувє(л) бьі(л) 2 
(бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв.); бьі(л)... оувє(л), бьі(л)... оувєль 
4 (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91); перф. пас. З ос. одн. ж. 
оувєдєиа (1495 БСКИ); 3 ос. одн. с. било оувєдєио (1495 
БСКИ). 
Див. ще *ОУВОДИТИ. 
* У Е ЄСЬ див. весь1. 
УВЄЧЄРА присл. (1) увечері: жалова(л) ди(к) (!) на 

'0-а(л)ка и(ж) у є(г) домоу увєчєрА стало (!) свада прї- 
шє(д)ши фа(л)ко и загасиль свєчю а в томь то загашеній 
дика (!) не веда(л) кто оуранїль (XV ст. ВС 27). 

♦уВЗЯТИ див. ОУЗАТИ. 
♦ОУВИдєтй дієсл. док. (2) (кого, що) побачити: мьі 

кнА(з) двдь дмитриєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... чини- 
мьі знамєни(т) всимь... кто коли тонь (!) льісгь оувиди(т)... 
како кєдьі в то врємА коли кнА(з)... дмитрии... голдова- 
ниє и вірность... вол оди славу... королеви польскому... 
слюби(л) а мн имєнємь... вши(х) зємлАнь єго... ислюбує- 
мн за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39); Я Пєтрь Боговитино- 
вич сознаваю симь моим листом, хто єго оувидит або чтоу- 
чи єго оуслншит, иж... дал єсми братаничу своємоу Богда- 
ноу... иміньє (Боковичі, 1496 А8 І, 244). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. оувидит, оувиди(т) (1388 Р 

39; 1496 А5 І, 244). 
ОУВЛОЧСТВО с. (1) (стп. ішїосЬго) зневага, образа: 

а николи не имаєм бьіти в ради... гдє бьі врєчєнного Кази- 
мира кролі и короунн єго нєпожиточнє алибо оувлочство 
бьіло бн мовено, алибо правовано (Сучава, 1462 БО II, 284). 
ФОРМИ: наз. одн. оувлочство (1462 БО II, 284). 
Див. ще ОУВОЛОТСТВО. 

! ОУВЛЬІШИТ <ОУСЛЬІШИТ> див. *ОУСЛЬІШАТИ. 
ОУВО див. УВЬ. 
♦ОУВОДИТй дієсл. недок. (1) (кого у що) вводити, за¬ 

кріплювати (в чому): мн Стєфан воєвод... чиннм знамени¬ 
то... ожє даємь и дали єсмн сєс нашь лист нашємоу татари- 
н(оу) и холопоу, що он побигль от нас а ис нашєи зємли 
до ліскои зємли, на то щобьі он опАт за сА пришол... до 
нас и до нашєи зємли... и щобьіхом єго опАт нє оуводили 
оу холопство (Сучава, 1470 ВО І, 140). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. щобнхом... оуводили 

(1470 БО І, 140). 
Див. ще ОУВЄСТИ. 
♦ОУВОЗИЩЄ с. (2) дорога в улоговині, у балці, увіз: 

мн вєликни кнАзь Швитрикгаило олькирьдовичь чинимь... 
знаменито ... ижь... дали єсмо и записали зємьлю црь- 
ковьноую... а сєножать... по оувозищі по ДобрАньскьій 
путь, а по криницю подь оувозищємь о(т) лисєи горн по 
болото (Городок, 1443 Р 144—145). 
ФОРМИ: знах. одн. оувозищі (1443 Р 145); ор. одн. 

оувозищємь (1443 Р 145). 
♦ОУВОИТИ 1 дієсл. док. (1) (чого і без додатка) утікти 

(з чого і без додатка), піти без дозволу: а оуводєть (!) лї того 

нєства своєго соутА(ж)ци тогдн поро(ж)чєнь єго и долгоу 
єго (XV ст. БС II). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. ! оуводєть (XV ст. БС 11). 
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*і>УьОИїИ 2 дієсл. док. (Г) увійти: а є(с)ли то(г) ча(с)у 
докулА соудьи соудАть алюбо судь исьсАдєть бєзь пра- 
волєнїя (1) алюбо бє(з) потреби оувойдетьто(т) имаєть бьіти 
казнєнь и на пА(т)надцє(т) (XV ст. ВС ІЗ зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. оди. оувойдєть (XV ст. ВС 13 зв.). 
ОУВОЛОТСТВО с. (1) (стп. ішіосілуо) зневага, образа: 

а николи нєхочєми бьіти оу ради смо(л)вьі сн'Ьтїю... где 
бьі коли того исного пана нашєго, наимл(с)тниишого крол'Ь 
полского, и короуни его, нам'Ьстко(м) лихоє оу волотство 
ражено, а любо молвєно (Львів, 1436 Сові. II, 698). 
ФОРМИ: наз. одн. оу волотство (1436 Сові. II, 698). 
Див. ще ОУВЛОЧСТВО. 
УВЬ, УВ, ОУВ, ОУВО, ОВ прийм. (13) І. (з род.) (2) 

1. (виражає об'єктні відношення, вказує на особу, у ві¬ 
данні якої знаходиться якась дія) у, в (1): И позволиль 
есми пану ©едку Юнковичу тую свою продажу у вь оспо- 
даря потвердити (Вільна, 1440—1492 АкЮЗР II, 106). 

2. (виражає просторові відношення, вказує на місце, де 
відбувається дія) біля, поруч (1): оув озера оу крудьі межи 
городна и мєрє(ч) по розтв'Ь х(с)в^ оу пАтокь (б. озера 
Круди, 1400 Р 62). 
П. (зі знах.) (4) 1. (виражає просторові відношення, 

вказує на місце, де щось знаходиться) у, в (1): Дали Єсмь... 
Шандрови... дворищ ов тоу стороноу р'Ьки СоукилА (б. м. 
н., 1473 ЗНТШ V, 3). 

2. (виражає об'ектно-просторові відношення, вказує 
на об'єкт, на який спрямована дія) у (що), щодо (чого) (1): 
а Ако сА замінивше сели тогдьі пань Данило и нАль сА 
оубивати оув облазничь дуброву (Зудечів, 1411 Р 79). 

3. (виражає модальні відношення) за, замість (кого) (2): 
Се я смиреньї ■О’едосе(и) игумень спа(с)ки(и)... постри(г) 
а оу вьшоче(с)ки(и) (!) чи(н) (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179); 
И мьі... дали есмо ему тии дворища — самому пахати и 
люди садити у вь отчичовь м^ста на тихь пустнхь зем¬ 
ля хь (Краків, 1454 АЛМ. 12). 

III. (з місц.) (7) (виражає просторові відношення) (7) 
а) (вказує на місце, де відбувається дія) у, в (4): А п(с)ь 

леть оув олховци пАтои нд(л)Ь поста (Ольховець, 1445 

СРК)\ ПиСан оу во Друцкоу ноАбра кв день, индикт аі 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 24); 
б) (вказує на місце, де щось розташоване, постійно зна¬ 

ходиться) у, в (3): ми великій князь Швитригайло... чи- 
нимь знаменито... ижь... даемь и дали есьмо увь Острозс- 
комь пов'ЬгВ Межир'Ьчье (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18); и за 
тоую сто коп грошей широких продали есмо... дворєц 
наш... а на озєрє землю пашноую... а тамжє на озєрє зем- 
лю'бортьноую...такжє у в оброубє грани, гд'Ь Бабнч снАл сА 
с Чопнороуєм (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
Див. ще ВЬ, ОУ. 
ОУВЬНЙТРЬ присл. (1) зовні: И пак оу том прїидо- 

шє... Аиноушка и сестра (в ориг. помилково сн и.— Прим, 
вид.) єи Моуша... и продали... єдно селище... що ест тоє 
селище оу вьн'Ьтрьжє осажєно, вшиє писаннаго хотара, 
та продали тоє селище самомоу господствоу (Бирлад, 1495 
ВО II, 64). 

*ОУВЙДАТИ СА дієсл. док. (2) О оув'ЬдатисА 
(вьв'Ьдати сА) перед богомь (з ким, чим) 
(2) (понести відповідальність за вчинене на страшному 
суді) розсудитися: а кто поступить на моє слово вьв'Ьда- 

єтьсА тоть пєредь бомь ис моєю душею (б. м. н., 1385 Р 
28); а кто сА оуступи(т) тоть оув'Ьдаєть сА со мною пєрє(д) 
бигомь (і) (Львів, 1443—1446 Р 147). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. оув*даєть см 1 (1443—1446 Р 

147); ньБ-Ьдаєтвсм 1 (1385 Р28). 
ОУ ВИКИ див. В ВЙКЬІ. 
ОУ ВЙКЬ присл. (1) увіки, навіки, назавжди: а даль 

есмь иванови оу в'Ькь (Казимир, п. 1349 Р 4). 

Див. ще *ВЙКЬ І, В ВЙКЬЇ, ДО В€КА, НАВИКИ, 
НАВЙКЬ. 
ОУ ВЙКЬІ див. В ВЙКЬІ. 
*ОУВЙР€НЇ€ с. (1) завірення, підтвердження: и на то 

єсмьі привісили наши пєчати кь еєму иашєму листу про 
ліпшеє и повн'Ьишєє оув'Ьрєнїє сихь нашихь слюбовь 
(Дольний Торг, 1411 Сові. II, 638). 
ФОРМИ: знах. одн. оув'Ьрєнїє (1411 Сові. II, 638). 
*УВЯЖЧИИ ч. (1) службова особа, уповноважена 

ввести нового власника у володіння його маєтком: а землю 
есмо присудили Мезкнрю... и король его милость нашого 
суда не пересуживаль, велЬль таки его милость Мезкиру 
тую землю держати и увяжчого ему даль Вислоуха (Віль¬ 
на, XV ст. РИБ 610). 
ФОРМИ: знах. одн. увяжчого (XV ст. РИБ 610). 
*ОУВЯЗАНЬЕ с. (2) (стп. туманіє) О дати 

увязанье див. ДАТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. оувязаиье, оувазанье (1421 Р 92; 

1495 РИБ 620). 
Пор. УВЯЗАТИ, УВЯЗАТИ СЯ. 
УВЯЗАТИ, УВЕЗАТИ дієсл. док. (3) (стп. шуі^гас) (кого 

у що) офіційно ввести у володіння, надати право володін¬ 
ня (чим): А послали есмо тамь дворанина нашого Юшка 
Нецковича и казали есмо вь тоє ее увезати (Троки, 
1494 РИБ 561); И ти би ихь вь тии земли увязаль и 
ихь от кривдь борониль (Вільна, 1495 РИБ 602); Дали 
есмо монастьірь Пречистое Богоматери на Пересопни- 
ци кнєгини Михайловои Василевича Чорторнскои, кне- 
гини Мар їй, а увязати ее вь тоть монастьірь велЬли 
есмо дворенину нашому Федку Гулневу (Краків, 1499 АЛМ 
вип. 2, 36). 
ФОРМИ: інф. увязати 1 (1499 АЛМ вип. 2,36); увезати 

1 (1494 РИБ 561); баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. бьі... увязаль 
(1495 РИБ 602). 
Див. ще УВЯЗАТИ СЯ, *УВАЗЬІВАТИ СА. 
УВЯЗАТИ СЯ, УВЕЗАТИ СЯ, ОУВЄЗАТИ СА, ОУВ€- 

ЗАТИ С€, УВАЗАТИ СА дієсл. док. (7), (стп. шуідгас зі^) 
(у що) офіційно увійти у володіння, набути права воло¬ 
діння (чим): а маю(т) они в тоє мито оувезатисена си(и) 
свАтьки што при(и)доуть (Краків, 1487 АМЛ); Жало- 
валь намь Михайло Петругь на Богдана СопЬжича, 
рекучи: увязаль ся вь люди мои отчиннии тими рази 
безь каждого права... а передь тьімь николи тихь людей 
вь держани не бнль (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: інф. оувєзати с/л, увезатися 3 (1487 РИБ 226; 

1489 АМВ; 1498 АЛРГ 83); увязатися 1 (1488 РИБ 222); 
оувєзатисе І (1487 АМЛ)\ увмзатисл 1 (1498 АЛРГ 81); 
перф. З ос. одн. ч. увязаль ся (1498 АЛМ 169). 
Див. ще УВЯЗАТИ, *УВАЗЬІВАТИ СА. 
*УВАЗЬ!ВАТИ СА дієсл. недок. (1) (стп. іщпягушас зіе) 

офіційно вступати у володіння: Коли(ж) нєкоторни лю(ди) 
алюбо кметь умрє(т) бє(з) дєтєи тогдьі пань его увАзоуєтсА 
в постовщинл (!) (XV ст. ВС 23 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. увмзоуєтс/л (XV ст. ВС 23 зв.). 
Див. ще УВЯЗАТИ, УВЯЗАТИ СЯ* 
*ОУГАСИТИ дієсл. док. (1) (що) скасувати, оголосити 

недійсним: али оуси листовь котори есмо имЬли на пана 
бартоуша, а мьі тоти листовь нашихь оуси оумрьтвимь и 
оугасимь (Кам’янець, 1458 Сові. II, 815). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. мн. оугасимь (1458 Сові. II, 815). 
*УГЛЕНУТИ дієсл. док. (1) (у що) розглянути (що), 

розібратися (в чому): Ино ми, вь то угленувши и порадив¬ 
шися зь нашою В'Ьрною радою, потвержаемь и даемь ему, 
и дали есмо, и записали... тоє село верху писаное Сенно 
(Луцьк, І445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, углеиувши (1445 АкЮЗР І, 17). 
*ОУГОВОРЬІТИ дієсл. док. (2) (о що з ким І без додатка) 

домовитися, договоритися (про що) : а о дочєрь его твои 
панове изь его боярьі оуговорили, какь его дочєри бьіти 
и грєчєский законь дєрьжати (б. м. и., 1499 В О II, 448). 
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ФОРМИ: перф. З ос. мн. оуговорьіли (1499 Вй II, 448). 
*ОУГОДИВШИИ дієприкм. (17) (кому) який комусь 

угодив, догодив: а кто бьі хотЬль тое пороушити, таковн 
да е(ст) проклАгь о(т) господа... и о(т) вьсЬ(х) свАтн(х) 
ижє о(т) в'Ька богоу оугождьшїи(х) (Бистриця, 1431 
Сові. І, 325); А кто сЬ пєрєкоусит нашєго даанїа и потврьж- 
дєнїа пороушити или раздроушити, тот да ест проклЬть... 
от вьсАх свАтьіх ижє от в'Ька богоу оугождьшїих (Сучава, 
1488 ВВ І, 343); па(к) кто сЬ покоуси(т) пороушити того 
вьшієписаннаго нашєго даанїА н потвьрж(д)єнїА, таковїи 

да єсть проклА(т)... о(т) вьсА(х) стьі(х), ижє о(т) вЬка боу 
оугодивши(х) (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 
ФОРМИ: дієприкм. акт. мин. род. мн. оугодивших, 

оугодивши(х), оугод(ив)ших, оугоди(в)ши(х), угодивши(х) 
10 (1486 ВС 144; 1488 ВВ І, 349, 357; 1489 ВВ І, 378; 1490 
ВВ І, 421; ВС 149; ДГСХМ; 1497 ВВ II, 101; 1499 ВВ 
II, 163; 1500 Сові. 3. 231); оугождьшїих, оугождьшїи(х), 
оугож(д)ьшїи(х) 5 (1431 Сові. І, 325; 1487 ВВ І, 311, 313; 
1488 ВВ 1, 343; ДГСПЛІ); оугожд(ь>ших 1 (1457 ВВ І, 
5); ! оугождлщи(х) 1 (1453 Сові. II, 454). 

*ОУГОЖДЬШИИ див. *ОУГОДИВШИИ. 
*ОУГОЖДЬ1ИЇИ див. *ОУГОДИВШИИ. 
! ОУГОЖДЖЩИИ див. *ОУГОДИВ1І1ИИ. 
*ОУГОЛЬ 1 ч. (5) ріг, кут, вигин (2): а хотарь... є(ст)... 

на стльпь... а о(т) толь на два тополА роубєжїє и на оуг- 
лоу пониже паснкоу сидоровоу оу лЬсь (Сучава, 1446 
ПГСПМР)\ и дали и потврьдили есми... нашему мона¬ 
стирю... озерце Секриюль, и една грьла, що єсть оу углу 
Прута и оупадаеть оу озера (Сучава, 1473 ШКИ 164—165); 

(частина території) куток, шматок (2): у шу сЬоШу 
о іогп г рапош шагкош 2]есіпаіу5іа )а іеши їпзгоіїо роіа 
5\уоіє1іо иЬої у їег розіируїзіа гппіе сІгиІюЬо роіа иЬої 
зшоіеЬо сіо сІогоЬу коіога]а усієї осі гпізіа (Тришин, 1500 
Д/7ЖЯ); 
Мєнтортовь оуголь(І) див. *МЄНТОРТОВЬ. 
ФОРМИ: дав. одн. оуглоу (1478 АЗ III, 17); знах. одн. 

иНої (1500 ДПЖН)\ мїсц. одн. оу (на) оуглоу, углу (1446 
ПГСПМР; 1473 ШКН 164). 

*ОУГОЛЬ2 див. *Т'£СНЬІЙ ОУГОЛЬ. 
ОУ ГОНИТЬ дієсл. док. (3) (кого, кого у що, на що) по¬ 

гнати, пригнати: Сказоуємь тЬ(ж) хто коли свои свїньи 
оу чї(жи)и (!) гай на жолоудь оугони(т) а то(т) застанєть 
чїи лЬ(с) имаєть вЬпрА одно(г) справомь забить... а заста¬ 
не^) лї третєє тогдн имаєть во оборону (!) оу нашоу оуго- 
нить а с нами наполь подЬлїть (XV ст. ВС 37 зв.). 
ФОРМИ: інф. оугоиить (XV ст. ВС 37 зв.); майб. З ос. 

одн. оугони(т) (XV ст. ВС 9, 37 зв,). 
Див. ще ГНАТИ, ГОНИТИ 1, ПОГНАТИ, *ПРЇГОНИ- 

ти. 
ОУГОРНИЦКИИ ч. (1) (особова назва): а тому свЬдци 

па(н) Ань количь па(н) волкань оугорницкии па(н) стєць- 
ко далатински (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: наз. одн. оугорницкии (1404 Р 68). 
*ОУГОРСКИИ див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
*ОУГОРСКЇИ див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
*ОУГОРСКЬІИ див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
УГОРУ див. ВГОРУ. 
ОУГОРЬСКЬІИ, ОУГОРЬСКЬІИ, оугрьскїи прикм. 

(49) угорський, венгерський (25): а про любортозо ятьство 
хочємь єго постави(ти) на судЬ пєрєдь паньї оугорьскими 
(б. м. н., 1352 Р 6); а оугорстїи куници слободни имь, 
а мито имоут дати оу бани полвтора гроша от гривни 
(Сучава, 1434 Сові. її, 670); а моунтЬнскїи воскь и оугор- 
скїи имь слободно ис зємли вьівєзти (Сучава, 1456 Сові. її, 
791); А також мн... до того часоу коли оусльшшм о ихани 
тоурєцком на зємли а на панства на'ияснЬиших прєрєчєньїх 
панов кроулєв оугрьскаго и полскаго... тогди им обом 
кралєм... имаєм дати вЬдати и оу казати, како мочи моум 
маиборзо (Сучава, 1499 ВВ II, 423); 

земля оугорьская (1), о у г р ь с к а”я 
(оугоурьская)зємля (2) див. ЗЄМЛА 4; зла- 
тьіи оугорскни (6), оугорскьіи златни 
(1) див. *ЗЛАТЬІИ 2; зла т ьія оу грьскьіи 
ч є р в л и и и и (І) див. *ЗЛАТЬЇИ 2; золотни 
оугорскии (вгорскии) (9) див. *ЗОЛОТЬІИа; 
золотни оугорьскии чєрьлєнни (1), 
чєрлєнни золотьіи оугорскни (2) див. 
*ЗОЛОТЬІИ2; короуна оугорская (1) див. 
КОРОУНА. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. оугорьскии, оугорьскии 3 (1352 

Р 6; 1411 Сові. II, 638); оугрьскїи 3 (1499 ВВ II, 423); 
род. одн. ч. оугорьского, оугорьского, оугор(с)кого З 
(1395 Сові. II, 612; 1411 Сові. II, 638); оугрьскаго 2 (1499 
ВВ II, 419, 423); вгорско(г) 1 (1445 Р 148); дав. одн. ч. 
оугорьскому, оугорьскому (1352 Р 6; 1411 Сові. II, 637); 
знах. одн. ч. оугорьского, оугорского 2 (1442 Сові. II, 719; 
1445 Сові. II, 726); оугорскии 1 (1460 ВО II, 275); оугорскїи 
1 (1456 Сові. II, 791); ор. одн. ч. вгорскимь, вьгорьскимь 
(1352 Р 6; 1442 Сові. II, 717); род. одн. ж. оугорскои, 
угорьскої, оугрьскои (1447 Сові. II, 281; 1475 ВВ II, 329; 
1478 ОБРИ 130); знах. одн. ж. оугурьскую (1411 Сові. 
II, 638); наз. мн. оугорстїи, угорстїи 3 (1408 Сові. II, 631; 
1434 Сові. II, 669, 670); угорьскїи 1 (1408 Сові. II, 633); 
род. мн. оугорских, оугорски(х), оуго(р)ски(х), оугрь- 
ских, оугрьских 7 (1421 Сові. І, 142; 1456 ЗСФ; 1462 ВВ 
І, 70; 1476 ВВ І, 211; 1499 ВВ II, 148); ! оухоскьі(х) 1 (1423 
ВІД«А» 447); оугорских, оугорьскихь, оугорьскихь, 
оугрьских, оугрьски(х) 5 (1473 АрхЮЗР 8/IV, 102; 1476 
ВВ І, 215, 217; 1487 АЗ І, 239; 1499 ВВ II, 450); вгорьс- 
кнхь, Вгорскихь, вго(р)скихь 6 (1487 АМЛ; РИБ 226; 
1489 РИБ 431); знах. мн. оугорскии 2 (1460 ВВ II, 274, 
275); оугорскїи, оугорьскїи, оугрьскїи 3 (1456 Сові. II, 
789, 791; 1480—1484 ВВ II, 369); ор. мн. оугорьскими 
(1352 Р 6). 

*ОУГРАНИЧИТИ див. *ОГРАНИЧИТИ. 
УГРИНОВО с. (1) (назва маєтку у Волинській землі) 

Угринів: Што пишешь кь намь, ижь перво сего писаль 
еси до нась за слугою своимь за Мат-е-еемь о близость име- 
нья тетьки его... на имя Угриново, што жь она его взела 
кь собе вь тое именье за енна место (Краків, 1489 РИБ 
437). 
ФОРМИ: наз. одн. Угрииово (1489 РИБ 437). 
ОУГРИНОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ТЬмь мн... дали єсмьі и поновили єсми и потвер¬ 
дили села єго... на имЬ село кинди(н)ци... и село оугринов- 
ци (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. оугрииовци (1437 Сові. І, 541). 
*УГРИНОВЬСКАЯ див. УГРЬІНОВЬСКАЯ- 
ОУГРИНЬ ч. (2) (особа угорської народностіл що по- 

ходить з Угорщини) угорець: А при томь бьіли... пань ми- 
халь оугринь ваповєцкии, пан васко шєпЬчичь, мичко 
боркови(ч) (Перемишль, 1391 Р 45); даємь... сє(с) ли(ст) 
нашь... на то аби оуси оугровє о(т) лоукачєщи... аби плати¬ 
ли бискупо(в) да(н) нашєм(у) монастирю о(т) бистрици 
(Сучава, 1459 514). 
ФОРМИ: наз. одн. оугрииь (1391 Р 45); наз. мн. оугровє 

(1459 £>/Р«А» 514). 
*ОУГРОВЄлш. (29) І. (народ) угорці (4): и на то ст(о)а- 

ати (!) оуси(м) розумо(м)... сь оусими своими прїАтє(л)ми, 
како бьі могли наипєрвоє... оучинити на(м), ми(р) и покои 
о(т) басара(б) и о(т) оугорь и о(т) то(г) токоманови(ч) (Су¬ 
чава, 1457 Сові. II, 809); А... корол... и короуна полскаА... 
нмают нас оетєрєгати и оборонити сь оусих сторон и от 
каждого на свЬти язика, и от Тоурковь и от Татар и от 
Оугорь, ава и от поганина и от христианина, и от каждои 
парсоунн кто боудєт противко нам и противко зємли нашєи 

(Сучава, 1468 ВВ II, 302); Блгочьстивьіи, и холюбивни 
Іо Стєфа(н) воєвода... оукраси гробь сь(и) своємоу прь- 
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дЬдоу Іоанноу старомоу Стєфаноу воєводь: — ижє поби 
оугрьі на хиндовЬ (б. м. н., 1480 £>С 10). 

2. (угорська держава) Угорщина (25): а се зємлАиє пань 
ходько бьібєльскии... каньтурь из угорь гость пань гу- 
тарьть (Перемишль, 1359 Р 10); а львовчАнє што ймуть 
принести сами изь угорь серєбро жьжєноє, оть того сє- 
рєбра што бьіхомь мьі купили собь колко будєть намь на- 
добно (Сучава, 1408 Сові. II, 632); а коли оусхотЬ(т) ввігна¬ 
ти вольї о(т) нашє(і) земли до оугорь, тогди имають плати¬ 

ти о(т) каждого вола по в гроши, а болшє иичого да не 
платить (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); а им да єст слободно 
зась до о(у)горь поєхати сь оусим их товаром, без никото- 
рои забавЬ и паго(у)бЬ (Сучава, 1475 БО II, 329); И також 
слюбил нам наияснЬшнїи Янь Олбрахть, крал полскїи... 
єстли бьі сЬ пригодило... иж бьі мьі от нЬкоторого нєпрїя- 
тєлЬ моцнєго... та вьидємо ис иашєи земли, либо до 
о(у)горь, алибо до их милости кролєвства полскаго, тогди 
их милости земли да соут отворєни нам (Гирлов, 1499 ВО 
II, 421—422). 
ФОРМИ: род. оугорь, оугорь, угорь, оугор, о(у)горь 

(1359 Р 10; 1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 668; 1449 Со5/. 
II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1456 Сові. II, 789; 1458 ВО II, 
262; 1460 БО II, 274; 1475 ВО II, 329; 1499 ВО II, 422 і 
т. ін.); знах. оугрьі (1480 ОС 10); місц. зам. род. (до) 
Вьнгрєх 2 (1452 Сові. II, 759; 1458 БО II, 262). 
ОУГРЬСКЇИ див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
*ОУГРЬСКЬ1И див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
угрмновьская ж. (2) (особова назва): И потомь 

говориль намь дворенинь каїпь Якубь Домотькано- 
вичь, што жь бьі тая Угрьіновьская ему тежь тегька бьі- 
ла, а тое именье ему полетила во опеканье (Краків, 1489 
РИБ 437). 
ФОРМИ: паз. одн. Угрьіновьская (1489 РИБ 437); род. 

одн. Угрииовьское (1489 РИБ 437). 
*ОУГУРЬСКИИ див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
♦ОУДАР'БТИ діесл. недок. (4) (витікати сильним струме¬ 

нем) бити: а мьі також и от нас єсми дали и потврьдили... тоє 
прАдрєчєное село на верхь Я лана... и монастир гдє поток 
оударЬєт от дЬлоу оу ихжє лЬса (Сучава, 1491 ВО І, 467); 
А хотар томоу вьіш(є)рєчєномоу село Стєцканїи... на врьх 
горь правою мЬст, гдє оударЬєт вь оубрьшїа Слатинн (Су¬ 
чава, 1493 ВО II, 6). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. оударЬєт (1491 ВО І, 467; 1493 

ВО II, 6). 
*ОУДЄЛАТИ див. ОУДИЛАТИ. 
*ОУДЕЛИТИ діесл. док. (2) (що) уділити, виділити: 

а тоть дей Крупша... свои дочки подаваль бьіль за ихь 
дЬдовь... и тое своеи земли двь части имь бьиіь вделиль 
(Вільна, 1495 РИБ 602); И оуделил ему паиь Борьсань... 
своего стада пять кобьіль стадьннхь, а дьва конь (3виня¬ 
че, XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оуделил (XV ст. АрхЮЗР 

8/1V, 193); пперф. 3 ос. одн. ч. бмль вделиль (1495 РИБ 
602). 
Див. ще * Дії ЛИТИ, ПОДІЇ ЛИТИ 4, РОЗДЄЛЇТЇ. 
удень див. ВЬ день. 
ОУДИЛАТИ, ВДЄЛАТИ, ВДИЛАТИ діесл. док. (39) 

(що кому, над чим і без додатка) вчинити, зробити (що кому, 
з чим) (18): а таки(ж) на(ш) милостивьі па(н) имає(т) на(м) 
тоту мл(с)ть оу казати и оудилати, ктороу(ю) оудила(л) 
отець єго мл(с)ти... дидови нашєм(у) (Серет, 1453 Сові. 
II, 766); а кн(А)зь Сємєнь Василєвич волєн тьіи имЬньА 
продати и замєнити и по души дати и што вол А его над тьі- 
ми имьньи вдьлати (Володимир, 1470 АЗ І, 65); И просил 
єсми их милости... штобьі печате своє к сєму моєму листу 
прьівєсили и их м(и)л(о)ст на прозбу мою удєлали и печа¬ 
те своє прьівєсили (Володимир, 1475 АЗ І, 72); била нам 
чолом... пани ОлизароваА Шиловича, старостина А лоуц- 
каА пани Фєдка... и просила нас, абьіхмо то єй вдЬлати до¬ 

зволили (в ориг. абмхмо то єй вдьлати и дозволили.— Прим. 
вид.) листом своим (Луцьк, 1487 АЗ І, 87); Аби запомнєнА 
рЬчи с часов вдЬланих'ь не вдЬлалобн шкодьі, слушно єст 
ажбьі вчинки людьскии... достаточньїмь сведетствомь лис- 
тов и на потомь будучимь бнлибьі явим (Вільна, 1499 
АЗ І, 117); 

(що) виконати (2): а мьі та(м) и с нашими паньї имає(м) 
поєхати и обьічаи оудилати (Серет, 1453 Сові. II, 766); 
Але к нам прїиди, как оудєлаєшь нам тотоу слоужбоу 
що ми єсмьі наказали к тоби (Баків, 1457 ВО II, 257); 
оудилати (вдЬлати) шкоду (2) (кому і 

без додатка) завдати шкоди, викликати погані наслідки: 
Абьі запомнєнА рЬчи... не вдЬлалобн шкодьі, слушно єст 
ажбьі вчинки людьскии... достаточньїмь сведетствомь 
листов и на потомь будучнмь бьілибьі явнн (Вільна, 1499 
АЗ І, 117); А також прєрєчєннїи крал... слюбили нам... иж 
нигдє и николи нам жадної шкоді... нє имают нам оудила¬ 
ти (Гирлов, 1499 ВО II, 422); голдь оудилати (5) 
див. *ГОЛДЬ; запись вдєлати (оудилати) 
(8) див. ЗАПИСЬ; мир вдєлати (оудилати) 
(2) див. МИРЬ 1 4; покои оудилати (1) див. ПО- 
КОИ; покороу оудилати (1) див. *ПОКОРА; 
помоч оудилати (1) див. ПОМОЧЬ. 
ФОРМИ: інф. оудилати 10 (1453 Сові. II, 765, 766; 1468 

ВО II, ЗОЇ, 302; 1485 ВО II, 371, 372; 1499 ВО II, 422); 
вдєлати 6 (1494 ВО II, 387; 1496 ВО II, 407; ПДВКА 61; 
ОПСВВ 62; ОПВВД); вдьлати 2 (1470 АЗ І, 65; 1487 АЗ 
І, 87); перф. З ос. одн. ч. оудила(л) (1453 Сові. II, 766); 
1 ос.^мн. оудилали 1 (1485 ВО II, 371); вдЬлали 1 (1495 
ПЛИС); є(с)мо... вдЬлали І (1495 БМБС); оудилали єсмо 
1 (1485 ВО II, 371); 3 ос. мн. удєлали 1 (1475 АЗ І, 72); 
вдЬлали 1 (1495 ПЛПС)\ майб. 2 ос. одн. оудєлаєшь (1457 
БО II, 257); 3 ос. одн. вдЬлаеть (1495 РИБ 620); баж.-ум. 
сп. З ос. одн. с. Абьі... (не) вдЬлалоби (1499 АЗ І, 117); 
/ ос. мн. абихомь... оудилали, бьіхо(м)... оудилали (1453 
Сові. II, 765, 766; 1468 ВО II, ЗОЇ); 2 ос. мн. би... вдєлали 
1 (1496 ОПСВВ 62); бьі єстє... вдєлали 1 (1496 ПДВКА 
60); перф. пас. З ос. мн. бьіли вдєлаиьі (1496 ПДСВВ); 
майб. пас. З ос. мн. боудоуть вделаньї (1494 ВИ II, 387); 
баж.-ум. сп. пас. З ос.мн. би... оудєланьї 1 (1494 ВО II, 387); 
би вдєлани били 1 (1496 ОПСВВ 61); дієприкм. пас. 
мин. род. мн. вдЬланихь (1499 АЗ І, 117). 

*ОУДЇАЧНИИ див. *ОУДАЧЄНЬ. 
ОУДОБЬ ч. (4) (особова назва): И оуставшєпан Жоуржь 

гумєнник та заплатиль оуси тотьі вьішєписаннїи пинЬзи... 
оу роукн... сьіном Жоуржа Оудоба (Сучава, 1499 ВО II, 
135). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. сьіновє Жоуржа Оудобь 

(1499 ВО II, 135); род. одн. Оудоба (1499 ВО II, 134, 135). 
* О УДОВА див. ВДОВА. 
*УДОВИНЬІИ прикм. (1)Оседети на удови- 

ном столци див. СЕДИТИ. 
ФОРМИ: місц. одн. ч. иа удовином (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІУ, 27). 
Див. ще * ВДОВИН. 
*ОУДРАЧЄН И€ див. ОУДРОУЧЄНЇЄ. 
ОУ ДРУГОЄ див. ВЬ ДРОУГОЄ. 
ОУДРОУЧЄНЇЄ с. (2) обтяження, клопоти: и слубили 

єсми и слубуємь вЬрнє бити а ни иного господар А шюка- 
ти... але королеви... на єго оусЬ нєприАтєлЬ помагати... 
вьіАвьцш землю пруськую и литовьскую и с ону сторону 
Кракова про далекосте нашєго люда ихь оудрачєниА 
(Сучава, 1393 Сові. II, 607); Ижє из обнчаєвь позовово 
(!) частоє оутїснїє (!) и оудроучєнїє чєрє(с) иаши(х) соудєи 
нашимь зє(м)лАномь кривдьі бнвали хочюжьство (І) то об¬ 
ложить (XV ст. ВС 13 зв.— 14). 
ФОРМИ: наз. одн. оудроучєнїє (XV ст. ВС 14); род. 

одн. оудрачєним (1393 Сові. II, 607). 
*ОУДРЯ ч. (4) (особова назва): И оустал пань Могила 

чашник та заплатил оуси тоти пинЬзи... оу роуки.., доч- 
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кам ОудрЬ... и сєстричичєм ОудрЬ Шандри и Васкоу... 
прАд нами и прАд нашими боярє (Сучава, 1491 ВО І, 447). 
ФОРМИ: род. одн. ОудрЬ (1491 ВО І, 447). 
*ОУДгЬЛІ> ч, (2) (частина маєтку) уділ, наділ: 

ОуставлАємь коли(ж) моу(ж) оумрє(т) о(т) жєньі...а хо- 
чє(т) ли иньшєго моужа понА(т) тогдьі мьі сказоуєм тнмь 
то дЬтємь очина все испо(л)на прїидЬ(т) и дроу(г)мь 
оудЬло(м) все имєнїє матєризньї а она своєю дЬ(л)нїцєю 
можє(т) моужа понАть по(д)лл(г) своєА воли (XV ст. ВС 
31 зв.); Сє язь кн(А)зь Василєй Юрєвичь... дал єсми и за- 
писал кь пр(є)ч<и)стой б(о)гоматєри кь зборной церкви... 
вдЬл отчизньї моєй на Барани село на имА Совоу и данни¬ 
ки (б. м. н., 1470 АЗ І, 67). 
ФОРМИ: знах. одн. вдЬл (1470 АЗ І, 67); ор. одн. оудЬ- 

ло(м) (XV ст. ВС 31 зв.). 
*ОУДАЧ€НЬ прикм. (2) (спіч, усіеспу, стп. шігі^сгпу) 

бажаний, милий: Коли бьісА то дЬяло... тогдьі коли єсмо... 
свами оу кнАзьствЬ вєлико(м)бьіли ижбьіхо(м) длАтого о(т)- 
сюль пєвньїи пани ради кролє(в)ства к на(м) до литви при¬ 
звали бьіли коу вислоуханью обьічаєвь доро(г) н посрЬдковь 
которьіми оу таковьш тадинки мЬли бьі били почати бити 
котории р'Ьчи радь кролєвьства нашєго бьіли оудАчньї и 
вєлми люби (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ си- 
ловали сЬ єсми аж бихмо пришли на обичаи прєдков 
наших, яко били и предкове наши оусєю вирою и сло- 
ужбою и ласкою наАснЬишим кнАзєм паном кролем... 
оудїАчни били сами и зємлЬ молдавскаА и тоти оуси под- 
даннїи оусєю подданости записовали и вь едно оучи- 
нили (Коломия, 1485 ВБ II, 371). 
ФОРМИ: наз. мн. оудмчни 1 (1447—1492 ЛКБВ)\ 

оудї/лчни 1 (1485 ВО II, 371). 
*ОУ€ДНАНЇЄ с. (1) (угода, домовленість, договір) 

єднання: и ми видЬвшє доброє и(х) пр(ои)зволєнїє и оуед- 
нанїє и ми даємь о(т) на(с) слоузЬ нашємоу паноу станчоу- 
лови постєлникоу да б(оу>дєть ємоу оурикь (Сучава, 
1439 Сові. II, 35). 
ФОРМИ: знах. одн. оуєдиаиїє (1439 Сові. II, 35). 
Див. ще ЄДНАЙЬЄ 2, *ЗТ>ЄДНАНЬЄ. 
ОУЄДНАТИ СИ дієсл. док. (1) (договоритися) з’єдна¬ 

тися, укласти угоду: А також ни с ким нє имаємо ни жаднои 
валки починати, ани покои оусмотрити, ни оу єднати сЬ 
без виданїА кролЬ єго милости (Коломия, 1485 ВО II, 
372). 
ФОРМИ: інф. оуєднати сЬ (1485 ВО II, 372). 
Див. ще * ЄДНАТИ СА 1, *ЗЬ€ДНАТИ СЯ» *ПОЄД- 

НАТИ СА. 
*ОУЄЖДЧАТИ див * ОУЄЖЬДЧАТИ. 
* ОУ ЄЖЬДЧ АТИ дієсл. недок. (2) (у що) (вільно есту- 

пати в чужі ліси на підставі права входу) в’їжджати: Жа- 
ловала сА пани ВасилєваА Копачєвича на пани Михай- 
ловоую Нацєвича, мовєчи, ижь она з имєнА своєго Зєл- 
би за мост пєрєходечи, сєножати косит и попасю пасєт, 
оу доубровьі, поущоу и оу входи оуєжьдчаєт (Лукониця, 
1478 АЗ III, 17). 

ФОРМИ: теп. З ос. одн. оуєжьдчаєт (1478 АЗ III, 17); 
перф. З ос. одн. ж. оуєждчала (1478 АЗ III, 17). 

*ОУ€ЗДТз ч. (3) І. (право вільного вступу до лісів і вод, 
що належать іншим власникам) в’їзд (2): подь лЬтомь 

бжья нарожЬнья тисАчєго триисоть шистьцАтого шєстого 
коупиль пань пєтрь радцЬовьский дЬдицтво пнєкольть... 
со всЬмь оуєздомь того села и сьічємь и с колодАзємь и 
сь лЬсомь и з бортьми... и землею того села за сто гривень 
вЬснихь (Перемишль, 1366 Р 12); и ми... дали есмо ему... 
село Вербяев вь Луцькомь повете, со всими тими приходи, 
и доходи, и волностями, и уезди, што к тьімь селом слу- 
шаеть и тягнеть, с полми, з ролями, з гай, и з зароельми, 
з дубровами, з лесн, с пасеками, з лови, з ловищи, з ло- 
висками... и со всими прави и доходи (Луцьк, 1445—1452 
АрхЮЗР 8/IV, 12—13). 

2. акт офіційного введення у володіння (1): ТоЬсІу Виг£- 
гаЬіа МісЬаІ іесЬаІ зо гегпііапу па Дюі ууезсі (Галич, 1413 
Сі 48). 
ФОРМИ: знах. одн. ууезсі (1413 СЬ 48); ор. одн. оуєздомь 

(1366 Р 12); ор. мн. уезди (1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
! ОУЄТІЄ <ОУСТЇЄ). див. ОУСТИЄ. 
*УРХАТИ ґЦ/д *П Vі* ХАТИ 
ОУЖДЬІ, ВЖДЬІ, ВОЖДЬІ присл. (4) (стч. уйсіу, стп. 

\уйс!у) завжди: пак ли би того исньі(і) гродо силою оузА- 

то а ми оужди имає(мо) ти исни(і) д тисАчи рубли(і) 
имо воротити исполна (Луцьк, 1388 Р 37); а пак ли бьі ко- 
то(ри)и зємлАни(н) противи(л) сА то(му) а нє хогЬль 
права помочи тогди має(т) покупити три гривни а покупив¬ 
ши оужди права помочи мае(т) (Галич, 1435 Р 134); а та- 

ко(ж) бєрє(г) рєки колі боудеть члвчьимь чїненїемь обо- 
рочєнь а вожди первеишїи бєре(г) гранїца (XV ст. ВС 
10 зв.); але вжди хвала милому богу што ваша мл(с)ть 
зостали оу вашоє мл(с)ти стольци оу вєликомь кия(з)ствє 
литовьскомь (Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.). 
Див. ще ЗАВЖДЬІ. 
ОУЖЄ ОУЖЬ, ВЖЄ, ВЖО присл. (40) (вказує на оста¬ 

точне здійснення чи настання якоїсь дії, ознаки, стану) 
уже, вже: а Ако ко(л) тако(ж) ислюбили би(л) єсмо кнА(з) 
дмитрию... и правду дали оужь 'Ьдє(м) и хоче(м) сА порож- 
ни оучинити тоЬ прав(д)и про(т) аби коро(л) бьі(л) бзпєч- 
н^шии (так.—Прим, вид.) оу нашєи служб'Ь и оу правдЬ 
(Молодечно, 1388 Р 43); І сіегп регесі зіеЬіе па Ігу сІогоЬу, 
пекоіогуге пазгу иге (в ориг. иге.— Прим, вид.) и ісЬ гегп- 
11 (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140—141); маеть пань 
Федко самь и его пани и дЬтн и его щадкн того им'Ьня Все- 
крова со всякими вжитки вживати, а я самь, ни жона моя 
и ни дЬти мои и ни щадки мои никако вже вь тое уступова- 
тися не маемь (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); 
в которєж то имєнє Дажєв вжо я сам ани мои дєти и потомь- 
кове мои не (в ориг. на.— Прим, вид.) маємо ся вступовати 
и никотори перекази в томь имєню чинити (Володимир, 
1475 АЗ І, 72); И тоть твоєє милостн посоль вже заСя оть 
туль ся вєрьиуль и кь тобе поєхаль (б. м. н., 1498 II, 413); 
А намь ся вже не надоб'Ь уступати вь тое, ани ближнимь 
зь роду нашого (Вільна, 1499 АСД VI, 3); мн^ вже мак- 
симоу и жєиЬ моеи и бли(ж)ни(м) наши(м) нє надоб'Ь того 
мЬстца коморно(г) по(д) оринєю по(д)искива(ти) (б. м. н,, 
бл. 1500 ПИ № 2). 
Див. ще ЮЖЄ, ЮЖЬ. 
ОУЖЄ 2 (ИЖ€> (1): Жалобоу чиниль пєтрь на яна оуже 

(!) єго раниль (XV ст. ВС 19 зв.). 
Див. ИЖЄ2. 
*ОУЖИВАНЬ€с. (1) землекористування: землю Дєрьжа- 

тиМаеть... зовсЬмь тьімь Какь Про(д)ковє Єго ДрьжаньА 
И оуживанА свои мЬли (Прилуки, 1459 Р 171—172). 
ФОРМИ: знах. мн. оуживанм (1459 Р 172). 
Див. ^*ОУЖИТОКЬ. 
Пор. О УЖИВАТИ. 
О УЖИВАТИ, ВЖИВАТИ, ОЖИВАТИ дієсл. недок. 

(356) (чого, що) 1. уживати (що), користуватися (чим) 
(334): а вживаючи того дворища нє надобЬ ни воина ни 
АловицЬ платити (Казимир, 1349 Р 4); а пань клюсь има- 
єть того їсного села шидлова оуживати ї дворища того 
жАворонковича на вЬкьі и дЬти єго (Львів, 1400 Р 61); 
а хотарь тЬмь двомь сєломь коуда хотарили и оуживали из 
вЬка (Сучава, 1412 П/Р«А» 440); а имЬєть тое село держа¬ 
ти и оуживати со всЬми єго пожитки и оужитки што к нєму 
здавна прислухають (Коломия, 1424 Р 102); маеть пань 
Федко самь и его пани... того имЬня Всекрова со всякими 
вжитки вживати, а я самь, ни жона моя... никако вже вь 
тое уступоватися не маемь (Володимир, 1440—1492 
АкЮЗР II, 105); И ми... тое имЬніе на имя Микуличи да¬ 
ли есмо ему... со всими вжитки, плати и доходи, как пред¬ 
кове его тое имЬніе держали и вживали (Кам’янець, 1494 



•оужити - 467 — ОУЗВИДИТИ СА 

АЛМ 54); А хотарь томоу вьішєписан(ь)номоу селоу, да 
єст(ь) по старомоу хотароу от оусих(ь) сторон(ь) по коуда 
из вЬка оживили (!) (Оучава, 1500 НА 260). 

2. (без додатка) освоїти, обробити (22): А хотарь томоу 
селоу колко оузможєть оживати єдно село досить (Сучава, 
1427 О В Ас 22); А пак хотар поустини... да єст колко оуз- 
могоут оживати досит (Сучава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: інф. оуживати 8 (1400 Р 61; 1407 Р 72; 1424 

Р 100, 102; 1443 Сові. II, 180; 1445 Сові. II, 212, 219); вжи¬ 
вати 1 (1440—1492 АкЮЗР II, 105); оживати 17 (1427 
ОВАс 22; 1428 Сові. І, 233; 1429 Соб*, і, 269; 1434 £>/Р«А» 
463; 1435 Сові. І, 403; 1436 ВАМ 33; 1438 Сові, II, 15; 1439 
Сові. II, 52; 1448 Сові. II, 317; 1492 ВО І, 510 і т. ін.); 
! усжьівати 1 (1389 РЕА І, 27); теп. З ос. одн. оживаєт 
(1432 Сові. І, 338); 3 ос. мн. оживають (1436 Сові. І, 459); 
перф. З ос. одн. ч. ожива(л) (1425 Сові. І, 173); 3 ос. одн. с. 
оуживало (1448 Сові. II. 300); 3 ос. мн. оуживали, оу(ж)и- 
вали 20 (1412 440; 1433 Сові. П9 594; 1441 ОВАс 
35; 1443 Сові. II, 132; 1445 Сові. II, 212; 1452 Сові. II, 426; 
1459 Вй І, 27; 1465 СР 176; 1472 £>/Р«А» 528; 1489 ВБ І, 
377 і т. ін.); вживали 1 (1494 АЛМ 54); оживали, (о)жи- 
вали, оживали, ожи(вали), ! ожива, ! оживили, ! ожавали 
300 (1409 Сові, І, 65; 1415 Сові, І, 116; 1420 Сові, І, 135; 
1429 Сові. І, 280; 1438 А\)В фотокоп.; 1448 Сові. II, 317; 
1458П/Р«А» 512; 1470 ВО І, 155; 1487 ВО І, 294; 1500 НА 
260 і т. ін.); ожєвали 1 (1487 ВО І, 294); !соу оживали 1 
(1414 441); зам. інф. коулко оузмогоут оживали 
1 (1456 Сові. II, 569); майб. З ос. мн. будуть... ужива¬ 
ти (1498 ГВКОО)\ дієприсл. одноч. вживаючи (1349 
Р 4). 
Див. 'ще *ОЖИВАТИС6. ПОЖИВАТИ 1. 
*ОУЖИТИ див. *ВЖИТИ. 
*ОУЖИТОКЬ ч. (39) (стч. ішіек, стп. игуіек) 1. (че¬ 

рев. у множині) сільськогосподарські угіддя як прибутко¬ 
ва стаття феодального господарства (32): тогдьі мьі... пот¬ 
вердили есмо, єго правого всєго имєнїа... ись зємєю, ись 
сЬножатми, ись га(я)ми, ись дубровами, ись л'Ьсом, ись 
бортми, ись пчолами, ись болотьі, ись роками, ись мьітьі, 

ись ловищи, ись потоки... со веЬми оужитки што ннн'Ьки 
сут, и потом могуть бити (Судомир, 1361 АС2)\ исталосА 
при державі пана отьі... оже купиль пань вАтславь дмит- 
ровьскии дворище ись зємєю (так.— Прим, вид.) яко из 
вЬка слушало к тому дворищю вшитци вжиткове што 

дн(с)ь суть и потомь могуть бити (Львів, 1370 Р 18); а про 
то та пани хонька... оуздала єсть тоть мунастнрь калєни- 
ковь иванови губщЬ... и со всЬми границАми и землею и 
сЬножатьми и зь гаими и зь дубровами и з бортьми и з бо- 
лоти и сь роками и со млиномь и сичємь и с колодАзємь 
и с ловищи и со всЬми оужитки яко из вЬка вЬчного слуша¬ 
ло к тому мунастьірєви (Перемишль, 1378 Р 26); а им'Ьєть 
тоє село держати и оуживати со всЬми єго пожитки и оужит¬ 
ки што к нєму здавна прислухають (Коломия, 1424 Р 102); 
маеть пань Федко самь и его пани и дЬти и его щадки того 
им'Ьня Всекрова со всякими вжитки вживати (Володимир, 
1440—1492 АкЮЗР II, 105); а тьіс земли про даль семи со 
всЬми ужитки и изь полми продЬ лан ними и непродЬлан- 
ними (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); будуть вони тое се¬ 
ло... держати... и зь даню грошовою и медовою и со всими 
доходи и вжитки и со всЬмь потому що здавна кь тому 
селу... прислухаеть и какь ся в границахь своихь здавна 
и теперь в собе маеть (Троки, 1498 ГВКОО). 

2. (користь) пожиток, вигода, зиск (7): А то имь у в'Ьки 
належати — волни продати, и замінити, отдати, у свои 
Л'Ьпши'ь ужитки обор отити (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); най 

пєрвоє схюбоує(м) (!) ижє нєимаємь жа(д)ного и млго пана 
соб'Ь им'Ьти, а ни ємоу слоужити одно... казимирови, кро- 
лєви по(л)ском(оу)... а ни жа(д)ном(оу) ином(оу) пан(оу) 
коу помочи н-Ьпоити, без и(х) воле и и(х) оужито(к) чинити 
(Хотин, 1448 Соб*. II, 734); Я волчько бодє(н)ковьскии 

30* 

Исвоими дє(т)ми... визнаває(м) си(м) свои(м) листо(м)... 
и(ж) есмо то оучинили нижа(д)ньі(м) принужєниє(м) ани 
звєдє(н)є(м) ни(ж)ли своєє доброє воли длА бо(л)шаго 
оужитку нашєго (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС)\ прото(ж) 

бгоу коу хвале и єго прч(с)тои мтри а к оужиткоу нашимь 
по(д)даннмь... видаваєми и оуставлАєми права кторая 
жь вшистци в нашєи земли имають соудить и по(д) виною 
держать (XV ст. ВС 10); а тоє вьішє писанноє (в ориг. вьішє 
пнеанного.— Прим, вид.) через...чкн(А)зА Костєнтина... 
<маєть> бити держано и поживано спокойнє и скромливє, 
маєт бьіти продано, и замєнєно, и заставлено и отдано до- 
броволнє на свои потреби и вжитки обернути, как ему... 
лєпєй а вжиточнє взвидит сА (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 
ФОРМИ: род. одн. оужитку (2-а пол. XV ст. СПС)\ 

дав. одн. оужигкоу (XV ст. ВС 10); знах. одн. оужито(к) 
(1448 Сові. II, 734); ор. одн. оужиткомь 1 (1399 Р 59); угііЬ- 
сот І (1395 аР 166); наз. мн. вжиткове (1370 Р 18); род. мн. 
! вжковь (1370 Р 18); знах. мн. оужитки, ужитки 2 (1378 
ЗНТШ ІЛ, 5; 1409 Р 74); вжитки 2 (1466 АЗ І, 62; 1499 
АЗ І, 118); ор. мн. оужитки, оужитьки, оужитьки, ужит¬ 
ки 20 (1361 АСІ 6; 1377 Р 24; 1378 ЗНТШ Ь1, 5; 1391 Р 45; 
1408 АкЮЗР І, 6; 1424 Р 102; 1436 Сові. II, 706; 1443—1446 
Р 147; 1451 АкЮЗР II, 106; 1473 ЗНТШ V, 3 і т. ін.); вжит¬ 
ки 2 (1370 Р 18; 1498 ГВКОО); вжитки 2 (1440—1492 
АкЮЗР II, 105; 1494 АЛМ 54); оужитки, оужи(т)ки, 
оужи(тки) 3 (1407 Р 72; 1421 Сові. І, 142; 1429 Сові. І, 
248); угШіку І (1413 Сі 48). 
Див. ще *ПОЖИТОКЬ, *ОУЖИВАНЬ€. 
*ОУЖЇТОЧНОИ прикм. (1) (стч. игіїеспу, стп. игу- 

Іесгпу) (який дає вигоду, користь) корисний, пожиточний, 
вигідний: ОурА(д) шє(л)тїискїи пано(м) оу слоу(ж)бЬ 
є(ст) оужїто(ч)но(и) а длА то(г) в'Ьлїкьш панов'Ь доби¬ 
вають собь шьтїсо(в) (!) (XV ст. ВС 32). 
ФОРМИ: наз. одн. ч, оужїто(ч)ио(и) (XV ст. ВС 32). 
ОУЖЬ див. ОУЖЄ1. 
ОУЗАВСЄ присл. (1) завжди, повсякчас: а оу то(т) го(д) 

имєєть оузавеє искать ласки нашєє (XV ст. ВС 38 зв.). 
Див. ще ЗАВСЄ. 
*УЗВАРТОВ1> ч. (І) (назва села у Львівській землі) 

Звертів: мьі па(н) ива(н) срЬ(м)скьш,.. вьізнава(м)... ижє 
пришєдши... панн махна узвєртовская и о(т)ступила узвар- 
това панЬ яхн'Ь кьшекои (Львів, 1414 Р 85). 
ФОРМИ: род. одн. узвартова (1414 Р 85). 
Див. ще * ЗВАРЮ Віз. 
*ОУЗВЕЖЕНИЕ див. *ВТзЗДВИЖЄНЇЄ. 
*ОУЗВЄЛ€ТИ дієсл. док. (2) звеліти, повеліти: Милости¬ 

вий королю! Прошоу твоє милости, оучини ми право сь 
Камєньчани о мои щкоди^ а я такьжо^оучиню какь ми 
оузвєлишь (б. м. н., 1481 ни II, 365); Про тожь аби єстє 
ваша милость оузвєлєли тому Богушєви, абьі прнслаль 
тьіи пенАзи нашому боярину (б. м. н., 1499 ВО II, 450). 
ФОРМИ: майб. 2 ос. одн. оузвєлишь (1481 ВО II, 365); 

баж.-ум. сп. 2 ос. мн. аби єстє... оузвєлєли (1499 ВО II, 
450). 
Див. ще *ВЄЛ'ЙТИ, *ПОВ€Л€ВАТИ, *ПОВЄЛ1їТИ. 
УЗВЄРТОВСКАЯ ж. (1) (особова назва): мьі па(н) 

ива(н) ср'Ь(м)скьш... визнава(м)... ижє пришєдши... пани 
махна узвєртовская и о(т)ступила узвартова пан^ яхн'Ь 
кьшекои (Львів, 1414 Р 85). 
ФОРМИ: наз. одн. узвєртовская (1414 Р 85). 
* УЗВЕСИТИ дієсл. док. (1) (кого) повісити: а которого 

моего чоловека... в дуброве ймуть, нехай его узвесять, 
мене не допускаючи (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/1У, 21). 
ФОРМИ: пак. сп. З. мн. нехай... узвесять (1475—1480 

АрхЮЗР 8114, 21). 
* ОУЗВИДИТИ СА дієсл. док. (1) (кому що) здатися, 

видатися, уявитися: а прото єстли иа пєрвьшии ваши 
листи о(т) мистра о(т)писаноє не єсть к ва(м) принесено 
можете ачьсА ва(м) оузвидиїт) радноє на тьіи то посліднии 
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мистровьі листи такь о(т)писать подлоугь словь того то 
нємєцкого спискоу (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. см... оузвиди(т) (1447—1492 

ЛКБВ). 
*иУЗвИЗАЛНЬЇИ прикм. (1)0 к р (с)ть оу зви- 

залньїи див. * КРЄСТЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. оузвнзалими (1429 Р 114). 
ОУЗВОРОТВИЧИ мн. (1) (назва села у Перемишльській 

землі): тогдн мьі... дали єсмо и потвердили єсмо, єго право¬ 
го всего имєнїа, пєрвоє, имєнєм рєкучи, село бьібєл... а 
жасковичЬ... оузворотвичи село (Судомир, 1361 АСЕ 6). 
ФОРМИ: наз. оузворотвичи (1361 АСЕ 6). 
*0УЗВ1їДАТИ див. ОУЗЬВЄДАТИ. 
*УЗГОДОВАТИ дієсл. док. (1) (кого чим) вигодувати, 

виростити: И Зенко мовить: я не продаваль, але продала 
наша матка и тьімь нась узгодовала, а продала пану Ше- 
мету (Вільна, XV ст. РИБ 610). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. узгодовала (XV ст. РИБ 

610). 
Див. ще *ПРИГОДОВАТИ СА. 
*ОУЗГОРД,їїТИ дієсл. док. (1) (кого) поставитися з по¬ 

гордою (до кого), згордувати (ким): далєи тьш то исьтьіи 
листи мистровьі послЬднии мЬли в собь таковоую рЬчь 

как бихо(м) ми кнзА бискоупа роудол-е-а полца (!) апоу- 
стольского лєкгата а тоу(т)жо и ва(с) тЬжь оузгордЬли а 
иє хогЬли бихо(м) имЬти за срЬдники а за єдначи (!) покоя 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. і ос. мн. бьіхо(м)... оузгорд-Ьли 

(1447—1492 ЛКБВ): 
*0УЗДА ж. (2) (назва маєтку у В [лепському воєводстві): 

а тоть нєбо(ж)чикь бра(т) мо(и) а(н)дрє(и),.. о(т)писа(л) 
мігЬ имє(и)є о(т)чиньі своєє третюю часть, имЬ(н)є оуздоу 
(Вільна, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: знах. одн. оуздоу (1495 ВМБС). 

* ОУЗД АВАЛ Н ЬІИ прикм. (1) О оуздавалнши 
Листь (І) юридичний документ про введення у володін¬ 
ня: паиь данило приида пред нась и тАгаль на воита зоу- 
дєчовьского на сулка о дворище о пьісковьіча што на 
любши и на гугни и положили пред нами кролєвьскоє при- 
вильє воитово и оуздавалньгЬ листи (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. оуздавалниЬ (1411 Р 79). 
Див. ще *ОУЗДАВНЬІИ. 
*ОУЗДАВАНІз€ с. (1) юридична передача маєтку: а 

при томь оуздаваньЬ билн боярє зємлАнє пань ходько 
бибєльскии... пань глЬбь дворьекови(ч) (Перемишль, 
1378 Р 26). 
ФОРМИ: місц. одн. при оуздавань-Ь (1378 Р 26). 
Див. ще *ВОЗДАНЇ€. 
Пор. ВОЗДАТИ. 
*0 УЗДАВАТИ дієсл. недок. (1) (слідь)оуздава- 

т и див. *СЛ'£ДТз, 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. оуздають (1422 Р 98). 
Див. ще 0 У ЗДАТИ. 
*ОУЗДАВНЬІИ прикм. (3) О оуздавнии 

листь (3) юридичний документ про введення в володін¬ 
ня: ино и на кролєвьскомь листь на воитовЬ и на оуздав- 
ньіхь листохь не стоить оуписано тоє дворище пьісковича 
што на любши и на гугни але тоє дворище писковнча стоить 
оуписано на кролєвьскомь листЬ и на оуздавньїхь листохь 
што оу сель оу ловчичохь (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. оуздавиьіЬ (1411 Р79); місц. мн. 

на оуздавньїхь (1411 Р 79). 
Див. ще * ОУ ЗДАВАЛ Н Ь! И. 
ОУЗДАТИ дієсл. док. (18) (що, чого, кому що, кому чого 

і без додатка) дати, віддати (17): А кто о(т)имєть о(т) цркви 

стго никольї судитсА со мною пєрєдь бгмь єгда придєть 
праведний судни хотА судити живьімь и мртвимь и оузда- 
ти комуждо проти в у дЬломь єго (б. м. н., бл. 1350 Р 8—9); 

тогдн они пришєдши вшитци и своимь плєменємь оу зда¬ 
ли пану вАтславу со всЬми обьЬздн того дворища (Львів, 

1370 Р 18); и оуздаль єсть влдка пєрєдь нами пану яшкови 
испрувьскому та дворища на вЬки и дЬтємь єго (Пере¬ 
мишль, 1391 Р 45); оуздали и о(т)ступили тоЬ дЬднинн па¬ 
ну колЬ тако Ако сами дьржали (Галич, 1409 Р 74); и да(л) 
имь пань михаиль чА(ст) пинЬзєи напрє(д), а остато(к) 
имає(т) имь дати, коли оньї внидоу(т) и оуздадоу(т) ємоу 
вє(с) хотарь стари тА(х) то сєлишчь, по(д)лоу(г) єднанїа 
(Сучава, 1452 Сові. II, 422); Сє я Банко СкєрдЬєвич... вьіз- 
наваю, иж я... кн(А)зю Семену Василєвичу... продал єсми 
ємоу вЬчную отчизну свою... а продали єсмо и здали (!— 
Прим, вид.) єсмо з доброє воли на вєки вєком (Володимир, 
1470 А5 І, 64—65); 
рєчь оуздати (кому) (1) див. РЬЧЬ2. 
ФОРМИ: інф. оуздати (бл. 1350 Р 9; XV ст. ВС 12); 

перф. З ос. одн. ч. оуздаль єсть 1 (1391 Р 45); оузда(л) 2 
(1418 Р 89); воздал 1 (1369 ПСЧК)\ 3 ос. одн. ж. оуздала 
єсть 1 (1378 Р 26); оуздала, у здала, оузда(л) 4 (1412 Р 81; 
1414 Р 85; 1418 Р 89); 1 ос. мн. ! здали єсмо (1470 АЗ І, 
65); 3 ос. мн. суть... оузда(л) 1 (1409 Р 74); оуздали З 
(1366 Р 12; 1370 Р 18; 1409 Р 74); вгадали 1 (1370 Р 18); 
майб. З ос. мн. оуздадоу(т) (1452 Сові. II, 422). 
Див. ще * ВОЗДАТИ, ДАВАТИ 1, ДАТИ 2, ОТДАТИ, 

*ОУ ЗДАВАТИ. 

ОУЗДЄРЖАТИ, ОУЗДЄРЖАТИ дієсл. док. (3) (що) ви¬ 
конати (що), дотримати (чого): ми алєксандрь воєвода... 
ис нашими зємлАньї... слюбили єсми и ислюбуємь и пот- 
вєржає(м) ис симь листомь наши(м) господарєви нашєму, 
вєлєбному владиславови, королеви польскому... тоть листь 
што єсми дали єго мл(с)ти в камАнци... што бнхомь то 
вЬчно оуздєржАли, яко сА єсми тогда голдували и записали 
(Львів, 1407 Сові. II, 629); а томьі... слюбоуємь имь в'Ьчно 
оу здержати, бєзо лети и бєзхитрости (!) (Сучава, 1434 
Сові. II, 670). 
ФОРМИ: інф. оуздєржати 1 (1434 Сові. II, 670); оуздєр- 

ж/ати 1 (1408 Сові. II, 633); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. шго 
бихомь... оуздєрж/Али (1407 Сові. II, 629). 
ОУЗЄТИ див. ОУЗАТИ. 
ОУЗЛИ див. ОЗЛИ. 
*ОУЗЛИСИЄ див. *ОУЗЛИСЇ€. 
ОУЗЛОИ ч. (1) (дія) (внаслідок підйому греблі) вилив: 

а покоул той оузлои займєть, потол кн(А)зєм не ловити оу 
том ставоу ани ихь людєм (б. м. н., 1475 АЗ І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. оузлои (1475 АЗ І, 71). 
*ОУЗЛ1гСЇЄ с. (4) узлісся, край лісу: а хотари оун- 

гоурЬ(номь)... гори долиною до коль и(сход>ить оу паль¬ 
ну, та оузлисиємь о(т) тоудора гори иа конєць по(лЬ)на 
изгорища (Сучава, 1409 С05/. І, 65); А хотар томоу еєлоу... 
почєнши от Винни от тополи та на могилоу от Могоша, та 
простий на)оузлЬсїє, та долоу оузлЬсієм на великій мо¬ 
гили (Сучава, 1493 ВО II, 15). 
ФОРМИ: знах. одн. оузлЬсїє (1415 Сові. І, 121; 1493 ВБ 

II, 15); ор. одн. оузльсїєм 1 (1493 ВО II, 15); оузлисиємь 
1 (1409 Сові. І, 65). 

*ОУЗЛЮЖА ж. (І) (назва села у Львівській землі): тоти 
старий... стали оу великого крихова кдє переходить дорога 
зоудєчєвская подлЬ оузлюжи попєрє(к) доубровн к нє- 
чачю лЬсови (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. одн. оузлюжи (1413 Р 83). 

. *ОУЗМОЧИ дієсл. док. (20) змогти (робити що): И што 
І оузможєть осадити на тЬх хотарЬх, и тоє да моу боудєть 
оурик и сь вьсЬмь правомь вьішєписанньїмь (б. м. н., 
1426 ВАМ 22); И оу томь же хотар (є да оучинит)ь сєбЬ 
млинь гдє оузмогоуть (Сучава, 1438 йВАс 27); А пак хотар 
поустини що по той сторони Иодраги... да єст колко оуз- 
могоут оживати досит (Сучава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. оузможєть, оузможє(т) (1426 

ВАМ 22; 1427 ОВАс 22; 1429 ДГ0БК; 1431 Сові. І, 317; 
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1445 Сові. !!, 212; 1455 Сові. її, 559); З ос. лея. оузмогоуть 
5 (1428 Сов/. І, 233; 1429 Сові. І, 269, 280; 1438 ОВАс 27; 
1454 Сов/. II, 501); оузмогоуть 1 (1436 Сові. І, 460); оузмо- 
гоут, оузмогу(т) 7 (1443 Сові. II, 180; 1445 Сові. II, 212, 
219; 1448 Сові. II, 317, 324; 1456 Сові. II, 569; 1492 ВИ І, 
510). 
Див. ще *ВЬЗМОЧИ, *МОЧИ і. 
*ОУЗНАВАТИ діесл. недок. (3) (що) (стверджувати) 

визнавати: тое и слубуемо и оузнавями тьім нашим ли¬ 
стом великому и велебному Владиславу... одержати и 
полнити тьі-то листьі и записні наїїгЬ (Чжюрзев, 1403 
ДГМ)\ мьі оузнаваємь и(ж) го(ди)тсА ка(ж)номл о свою 
кривьдоу жаловать (XV ст. ВС 23 зв.). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. оузнаваємь 1 (XV ст. ВС 23 зв.); 

оузнавями 1 (1403 ДГМ)\ діеприсл. одноч. оузнаваючи 
(XV ст. ВС 20 зв.). 
Див. ще *ВЬІЗНАВАТИ 2, ^ВИЗНАТИ 1, *ПОЗНАВА- 

ТИ, ПОЗНАТИ 2, * ПРИЗНАТИ, *ОУЗНАТИ. 
*ОУЗНАМЄНАТИ дієсл. док. (2) (стп огпашіопас) (що) 

(границі земельного володіння) визначити, позначити: а 
остато(к) имає(т) имь дати, коли оньї... оуздадоу(т) ємоу 
вє(с) хотарь... заноу(ж) та(к) сА єднали и(ж) бьі прА(д)- 
рєчє(н)ньі, па(н) мань з дЬтми свонмн да(л) по(д)бньі день 
паноу михаилоу, абьі вьішли с паньї и мєжиаши и сь и(х) 
старьі(м) привилиє(м), абьі дали и оузнамєнали паноу ми¬ 
хаилоу тоть оувє(с) хотарь,.. ка(к) жє на староє и(х) при- 
вилиє стои(т) (Сучава, 1452 Сові. II, 422). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. абьі... оузнамєнали (1452 

Сові. II, 422); діеприсл. перед, оузиамєнавш(і) (1452 
Сові. II, 422). 
Див. ще *ЗНАМЄНАТИ, *ПОЗНАМ€НАТИ. 
*ОУЗНАНЇЄ с. (1) (стп. игпапіе, стч. игпапї) О и а 

о у з н а н ї є (кого) (1) рішенням (чиїм), як вирішено 
(ким): А пак привилїє що имали они на тих сель от... 
Алєксандра воєводї... а они загн(б>ли, как єст на оузнанїє 
нашєга (!) господства и бол'Ьром нашим (Сучава, 1491 ВИ 
І, 445). 
ФОРМИ: знах. одн. оузнаиїє (1491 В£> І, 445). 
*ОУЗНАТИ дієсл. док. (4) (кого) 1. (признати кого ким) 

визнати, посвідчити (1): мьі Олєксандро воєвода... знаємо 
чинимь... ожє... Оганєсь єпнскоупь вормєнскьіи пришєль 
к намь... и оуказалсА намь правьіми листьі восєлєньского 
патрїярха... ижє ихо патріарха вормєньского ни єщє оузна- 
ли єсмьі, ожє нашєль на то пискоупьство помочїю госпо- 
дина нашєго, великого кнАзА Витовта (Сучава, 1401 
ДІД). 

2. дізнатися (про що) (3): Оузнали єсмо и(ж) частокро(т) 
обиваю(т) свє(т)ки и клАтвою а чєрє(с) то бьіваєть правда 
оутїснєна (XV ст. ВС 19 зв.); того дЬлА явно чини(м) ... 
како... оузнавшї и(х) вЬрпо(с)ти и слоужбьі, кторьі'Ьжь... 
кролє(м) полскьі(м)... оуказали... мьі... виновати єсмо 
в'Ьрнє ихь волЬ н оучинковь насл'Ьдовати (Хотин, 1448 
Сові, II, 733). 
ФОРМИ: перф. І ос. мн. оузиали єсмо 2 (XV ст. ВС 10, 

19 зв.); оузнали єсмьі 1 (1401 ДІД); діеприсл. перед, оузиав- 
шї (1448 Сові. II, 733). 
Див. ще *ВЬІЗНАВАТИ 2, *ВЬІЗНАТИ 1, УЗНАВА¬ 

ТИ, ПОЗНАТИ 2, * ПРИЗНАТИ, *ОУЗНАВАТИ. 
*ОУЗНЄСЄНЄ див. ВЬЗНЄСЄНЇЄ. 
*ОУЗНЄС€НИЄ див. ВЬЗНЄСЄНЇЄ. 
*УЗНЄСЄНЬ€ див. ВЬЗНЄСЄНЇЄ. 
*ОУЗНОВИТИ С'її діесл. док. (1) поновитися, бути по¬ 

новленим: на котороумь соим'Ь тотьі панове... положили, 
и визволили и оу ставили... оуси р'Ьчи, о которни сЬ нє 
могльї изгодити промєж собою... и також которни бьі СЬ 
оузнопили по сєм соим'Ь (під Хотином, 1467 вЬ II, 297). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. бьі с* оузиовили (1467 

Вй II, 297). 
Див. ще *ПОНАВЛАТИ, *ПОНОВИТИ, *ПОНОВИТИ 

С% *ПРИНОВЛ'£ТИ С% *ОУЗНОВЛАТИ. 

*ОУЗНОВЛАТИ дієсл. недок. (1) (що) (наново, ще раз 
підтверджувати юридичну силу чого) поновлювати: мїли 
єсмо о(т) вась листьі мистра крижєвницкого послЬднє ва(м) 
посланьїи которьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть и оу спомин а- 
єть свои пєрв'Ьишии листьі (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. оузновлАєть (1447—1492 

ЛКБВ). 
Див. ще *ПОНАВЛАТИ, * ПОНОВИТИ, * ПОНОВИТИ 

СІЇ, *ПРИНОВЛ'ЙТИ С% *ОУЗНОВИТИ сп. 
*ОУЗОЗДРДТИ див. *ВЗОЗР'ЙТИ. 
*ОУЗР€ТИ див. *ОУЗР1іТИ. 
*УЗРИТИ див. ♦ОУЗР'ВТИ. 
УЗРУШИТИ дієсл. док. (3) (що) (не додержати чого) 

порушити: А коли бьіх мо хогЬли тое узрушити, тогдн 
бьіхмо им^ли первои (господарю.— Прим, вид.) королю 
положити триста золотьіхь угорьскихь, а князю Семену 
дв^стЬ копь широкихь гроши (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 
8/IV, 102); а кто — бьі тоє єднайьє з нась с обоу сторонь 
оузроушиль, тоть маєт заплатити королю пАть соть копь 
гроший (Вільна, 1482 А5 І, 79). 
ФОРМИ: інф. узрушити (1473 АрхЮЗР 8І\У, 102, 103); 

баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би... оузроушиль (1482 А З І, 79). 
Див. ще ЗРОУШИТИ 2, НАРОУШИТИ 2, ПОРОУШИТИ 

1, * ПОРОУШИТИ СП, РАЗДРОУШИТИ, РОУШАТИ, 
РУШИТИ, РОУШИТИ СП 2. 

*ОУЗР,£ТИ дієсл. док. (579) І. (на що, на чому) подиви¬ 
тися, поглянути (548): Мьі дмитрии... кнА(з) литовскии 
чинимь то знаємо всіьмь кто коли на той листь оузрить 
али оуслиши(т) ижє... володиславу... голдовали єсмо вЬр- 
но и право (Краків, 1388 Р 40); а нє имаєть той корьчми 
от нє(г) отнАти ни одинь староста а ни одинь воєвода без 
нашєи воль которьи (так.— Прим, вид.) коли на тоть нашь 
листь оузрить занжє (так.— Прим, вид.) єсмь дали ивану 
волошиновичю тую корьчму и єго дЬтємь до нашєи ВОЛ'Ь 
(Медика, 1407 Р 72); Я пань дЬтри(х) изь бучА(ч)... вьізна- 
ваємь тьімь то нашимь листо(м) кто коли нань оузрить 
или оусльїшить чтучи... како пришє(д) андрьіко сьінь 
гриньковь прє(д) на(с)... єсть прє(д)ль (!) село гринковцЬ 
пану Анушєви кирьдЬєви за соро(к) ко(п) готовьі(х) ігЬ- 
нАз^и и за конь и за паньцрь (!) (Кам’янець, 1420 ПГАГ); 
я пан Олєхно Юрєвич чиню зиакомито тнм своим листом 
каждому доброму, хто на нєго оузрит или чтучи єго оусльї- 
шит: продал єсми отчиноу свою и дєдиноу... Ивану Дроби- 
шоу Мжуровичоу (Острог, 1464 А З І, 57); ми Стєфань 
воєвода... Знаменито чинкм(ь) не сим(ь) листом(ь) нашим(ь) 
вьеЬм(ь) кто на нєм(ь) (!) оузрит(ь) или єго чтоучи оусли- 
шит(ь), ожє прїдоша пр'Ьд(ь) нами... Яцюл(ь) Долха и 
брат(ь) єго Влаикоул(ь)... и продали свою правоу отниноу 
и викоуплєнїє (Сучава, 1500 ДА 260). 

2. (кого, що) побачити (5): тогда аксакь прншоль такь 
тайно на нась ажє нє бьіло намь никако'Ь вЬсти а ни слова 
алижь о(у)зр'Ьли єсмо єго оу нашои державі (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170); тамь соуть все напїсано и по (до)- 
ста(т)коу и на посли(д)коу оузришь все о томь (XV ст. СД 
9 зв.); оузрЬвши лист господствами, а ти прїиди к нам без 
никоторои боазии и оусьімн'Ьииа, заноуж тЬ єсми прости¬ 
ли (Дольний Торг, 1470 Вй II, 309). 

3. (що, на що) (пересвідчитися в чому) побачити (що) 
(15): Узр'Ьвши єсми на в'Ьрную службу Драгумиру и на 
Нєкрину, дали єсми имь двЬ селЬ (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 
4—5); ино оузрЬвши нєвиность мою... панови... на имА 
па(н) вАцєньць... и па(н) миха(л) бучАцикии... нє хотАчи 
да(т) загину(т) мнЬ... и вибавили мА бго(м)... ис того Атства 
(так.— Прим, вид.) (Кременець, 1434 Р 130); На то єсмо 
присягали, яко и сами оуизритє ваша милость, штоби богь 
даль иаши ворози подь нашими ногами и под нашими шаб¬ 
лями (б. м. н., 1496 ВИ II, 403). 

4. (що, чого, що від кого) (зазнати чого) побачити (10): 
а ктоби о(т) паркала(б)... тоє нє да(л) то тиє имаю(т) на(м) 
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заплатити л рубли чисто(г) срєбра а без то(г) єщє оузри(т) 
казнь г(с)твами (Сучава, 1446 485); А кто имєт 
бантовати тьіх люд от тьіхь сел... тот оузрит вєликоє каз¬ 
ни господства ми (Дольний Торг, 1475 ВВ І, 200). 

5. (що) передбачити (1): а прото(ж) соудь колижь хотА 
оузри(т) ча(с) по(до)бнни имєеть дать вола(т) слоужєбнї- 

камь явне ижа (!)... оу такьіи днь книгьі правьш положє- 
нн о(т)варєньі (і) (XV ст. СЯ 43). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. о(у) зріли єсмо (1392—1393 

РФВ 170; 1451 АЗ І, 44); майб. 2 ос. одн. оузришь (XV ст. 
СЯ 9 зв.); З ос. одн. оузрить, оузрїть 113 (1393 Сові. І, ІЗ; 
1400 Сові. І, 26; 1409 437; 1424 Сові. II, 593; 1435 
МЗФ; 1443 Сові. II, 185; 1453 ВІД«А» 503; 1466 ВВ І, 
113; 1479 БО І, 223; 1500 Сові. 3. 234 ї т. ін.); вьзрить 
З (1479 ВАМ 61; 1483 Сові. 3. 121; 1488 Сові. 3. 127); 
оузрить, узрить, оузрит(ь), оузрит(ь) 79 (1388 Р 40; 
1398 Р 57; 1407 Р 72; 1411 Сові. І, 95; 1419 £>/Я«Л» 444; 
1423 447; 1437 Сові. І, 529; 1452 АкЮЗР І, 20; 
1479 ВВ II, 351; 1500 НА 260 і т. ін.); вьзрить, вьзрит(ь) 
5 (1479 ВВ І, 228; 1483 ВО І, 269; 1495 ВО II, 43; 1497 
Сові. 3. 223; 1499 ДА 257); оузрит, оузри(т), <оу)зрит 
256 (1396 АЗ І, 20; 1403 ДГМ\ 1413 Р 82; 1421 Сові. І, 142; 
1432 Сові. І, 337; 1443 Сові. II, 128; 1454 Сові. II, 508; 
1464 АЗ І, 57; 1479 ВС 140; 1500 ВИ II, 175 і т. ін.); вьзрит, 
вьзри(т), (вьз)рит, в’зрит 72 (1421 Р 95; 1428 Сові. І, 209; 
1452 Сові. II, 431; 1459 ВО І, 29; 1468 ВВ І, 127; 1475 ВО 
І, 203; 1484 ВО І, 276; 1490 ВО І, 387; 1495 Сові. 3. 193; 
1500 ЗО 7 і т. ін.); оузрит, оузрьі(т), иггуі 14 (1465 СЬ 176; 
1493 ВО II, 31; СУи 6; 1494 ВВ II, 32, 34, 36, 38; 1499 
Ви II, 130, 134; 1500 Сові. 3. 230 і т. ін.); вьзрит, вьзри(т) 
З (1444 ВІД«А» 481; 1491 ВВ І, 448; 1492 ви І, 504); оуз¬ 
рить 1 (1446 Сові. II, 241); оузрить 1 (1447 АрхЮЗР 8/1V, 
10); ! оузрити 1 (1438 АЦВ фотокоп.); ! оузрита 1 (1472 
Сові. О. 26); ! оузри 1 (1470 АЗ І, 65); І ос. мн. оузримє 
(1468 Ви II, 306); 2 ос. мн. оуизритє (1496 Ви II, 403); 
З ос. мн. оузр/лт (1468 Ви II, 306); діеприсл. перед, оу зрів¬ 
ши, оузрівшї, узрівши 10 (1378 ЗНТШ ІЛ, 4; 1408 АкЮЗР 
І, 6; 1434 Р 130; 1451 Р 156, 158; 1452 Р 160; 1457 Сові. II, 
809, 810; 1470 ВО II, 309); оузрівшє 2 (1411 Р 79; 1447 
Сові. II, 732); оузрєвшє 1 (1444 АЗ І, 40); ! оузрєвшо 1 
(1435 Р 132); оузривьши 1 (1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
Див. ше *ВЗОЗРИТИ, *ВОЗРИТИ, *П03РИТИ, *ОУЗ- 

РИТИ Є*. 
*ОУ ЗРИТИ СИ дієсл. док. (5) (кому) 1. видатися, 

бачитися (4): а кому сі оузри(т) кри(в)да на тн(х) 
люди, а о(н) да ищє(т) и(х) прА(д) стариці (!), а любо 
прА(д) свои моужи, иного су(д)ці да не имаю(т) (Сучава, 
1453 Сові. II, 462); але комоу сі оузри(т) кри(в)да ажє 
имає(т) о(т) ти(х) люди и(с) тА(х) сєла(х) боу(д) оу чє(м)... 
а они да тіжоуть и да иштоу(т) и(х) прА(д) єгоумєно(м) 
(Сучава, 1472 0/Р«Л» 530). 

2. здатися, уявитися (1): а они оужє имаю(т) и другьі 
дє(н) напрє(д) оуложити, коли сА нама (по)сполу оузри(т), 
по(д)бно(г) бьі сА и(м) право стало (Сучава, 1457 Сові. II, 
810). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. сі оузрит, сі оузри(т) 3 (1453, 

Сові. II, 462; 1459 ВО І, 29; 1472 0/Р«Л» 530); са оузри(т), 
сд...оузри(т) 2 (1454 Сові. II, 517; 1457 Сові. II, 810). 
Див. ще *ОУЗРИТИ 1, 4. 
♦ОУЗРИТИ СА див. *ОУЗРИТИ Сії. 
! ОУЗРЮ МЄВАТИ <ОУЗРЮШИВАТИ ?> дієсл. недок. 

(1) (що) порушити: то оусе слубуемо и хочемо то оусе дер¬ 
жати и полнити, а того николи не оузрю мевати (!) (Чжюр- 
зев, 1403 ДГМ). 

! ОУЗРЮ МОГТИ (ОУЗРЮШИТИ ?> дієсл. недок. (1) 
(що) порушити: А того николи не узрю могти (!)... то... 
хочемо то оусе держати (Чжюрзев, 1403 ДГМ). 

*ОУЗЬВЄДАТИ дієсл. док. (3) (о чім) довідатися, діз¬ 
натися (про що): и оузвідаєть нашь мильї приатєль пань 

дєтрихь о наше злоє, боудь от (как)ова и от которои сторо¬ 
нні а онь имаєгь нась остєрєчи, яко нашь мильї приатєль, 
от оусихь зльі(хь) чловков, и имаєть намь радити и иа 
оусе наше доброє (Сучава, 1449 Сові. II, 746—747); а я о 
томь оузьвєдавши... а к тобє ись птичєю язнкь вести не 
пошлю землю и небо котори(и) иствори(л) богь мене по- 
би(и) (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. одн. оузьвєдаю (1484 ЯМ)\ 3 ос. 

одн. оузвідаєть (1449 Сові. II, 746); діеприсл. перед, оузь¬ 
вєдавши (1484 ЯМ). 
Дш.шр *ВЬЗВИДАТИ, ВИДАТИ1 2. 
УЗЬьЬІШКИ присл. (І) заввишки, узвишки: а еще подь- 

нялся ему пань Барсань... ставь засьтавити ниже Гуговь- 
ского ставу у подобномь месьци, трох локоть у зьвьішки а 
чотири поперекь (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/ТУ", 193). 

*ОУЗЬСИСТИ дієсл. док. (1) сісти: а любо оть иноє сто¬ 
ронні... а рать на конь оузьсАдєть а я о томь оузьвєдаю а к 
тобє ись птичєю язьїкь вести нє пошлю землю и небо кото- 
ри(и) нствори(л) богь мене поби(и) (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. оузьсмдєть (1484 ЯМ). 
♦ОУЗЬЯВИТИ дієсл. док. (1) (що кому) заявити (про що), 

довести до відома (що): Порозоуміти можете... с пєрвь- 
ши(х) наши(х) листо(в) которнми(ж) оузьявили єсмо ва(м) 
кролє(в)ства нашєго радьі жаданье чистоє а оуполні до- 
оуеаноє котороє к ва(м)... мають (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. оузьявили єсмо (1447—1492 

ЛКБВ). 
Див. ще *ОУЗАВЛАТИ. 
ОУЗНТИ див. ОУЗАТИ. 
*ОУЗАВЛАТИ дієсл. недок. (2) (кому що) (офіційно по¬ 

відомляти) заявляти (1): А сет (в ориг. сє(т).— Прим, вид.) 
мьі Стєфань воєвода... вьізнавами и оузАвлАмьі... каждо- 
моу добромоу... кто коли на тоть наш вєрньї листь позрить 
алибо єго чтоучи оусльїшит... ажє мьі и слюбоуємь и 
слюбнли єсми... королеві полскомоу, абьіхомь МЬІ их ми- 
лости верни и подьдани бьіли на вєки (Сучава, 1468 ВВ 
П, 300—301); 

знаменито оуз АвлАти(І) див. ЗНАМЄНИТО. 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. оузмвлммьі 1 (1468 ВВ II, 300); 

оузмвл/йми 1 (1453 Сові. !!, 765). 
Див. ще *ОУЗЬЯВИТИ. 
ОУЗАТИ, ОУЗЯТИ, ОУЗНТИ, ОУЗЄТИ, ОУЗАТЬ, 

ВЗАЇИ, ВЗАТІ, ВЗЯТИ, \У2ІАТІ, ВЬЗАТИ, ВЬЗИТИ, 
ВЗЯТЬ, ВЗАТЬ, ВЗЯТЬ дієсл. док. (216) 1. (що) (схопити 
руками) взяти (1): и яну(ш)ко рє(к) та(к) вл(д)ка ива(ш)ко 
світчи(л), їпто пришо(л) до нєго бори(с) длА листу потвє(р)- 
жєного г(с)дрьского и принє(с) тоть запи(с) и взА(в)шм 
но(ж) са(м) же єго зрізавшьі и в ого(н) оукиноу(л) (Віль¬ 
на, 1495 ВМБС). 

2. (що, що у кого, що от кого, що от чого, що з кого, що 
кому, що чим і без додатка) (одержати у власність) взяти 
(26): ажє самь нє можєть заплатити тоть иетиньнии што 
жє оуложать єго оу вину, хочєть ли самь король заплати¬ 
ти за нь а єго дідичьство собі оузАти (б. м. н., 1352 Р 6); 
а города луцьска блюсти ми а никому нє дати алижь оспо- 
дарь мо (!) великим король возмєть коли оусхочєть (б. м. 
н., бл. 1386 Р ЗО); а записаль есми на своемь имініи вь 
домь Пречистой вь годь же вь годь, копу гроши взять вь 
Мойсиковичахь а вь лісникахь при моемь животі и о послі 
моего животі (!) (Київ, 1398 ДГПМ); а коли бьіхомь хо¬ 
тіли... сами взАти в нєго то селище єго осажєньє и рос- 
пашь... тогдьі имаємь заплатити ему пАтьдєсАть гривє(н) 
полугрошки (Острог, 1427 Р 109); А моуж мои кн(А)зь 
Ивань Семенович оузАвши тьіх дві тисАчи золотих, болєнь 
даровати и отдати и на щє)рковь дати и коуди хотА обєр- 
ноути кь своємоу пожиткоу (Добучини, 1487 АЗ І, 239); 
И потокмив(ь)шє и заплативше г(о)с(по)д(ст)во мьі оусе, 
г(о)с(по)д(ст)во мьт оузєх(ь) тоє село... на имі Пєлетючєщи 
(Сучава, 1500 ДА 260); 
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(що за що, противку чого, от кого) (в обмін, як плату) * 
взяти, одержати (за що, замість чого) (9): (и дали єсми емоу 
оу наш)єи зємли молдавскои два села... на имА (краєщїи 
на рєбричи и пон)ижє гд(є бьі(л) стоА(н)... щ)о коупиль 
анаА (? — Прим, вид.) за (...— Прим, вид.) и(х) оуз'Ьль за 
то(т> (... Прим, вид.) (Сучава, 1435 Сові. І, 424); а увзяль 
есми за тне земли у него двацять и пять копь грошей 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); А вьзяли есмо у князя Се¬ 
мена, у дядка своего, противку того Косковь... и Шюл- 
жинци (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/1V, 102); 

(що по кому) (спадщину, придане) одержати, взяти (1): 
Сє я па(н) дмитрь порьщькии пана ильинь сн(н) вАчько- 
вичА сознаваю... оузА(л) єсми по своєй жєцЬ по панєи 
га(л)зьцє по пана грнцьковои доцьце... по(л)тора(с)та 
ко(п) виправою (б. м. н., п. 1450 ПИ № 9); 
взяти к ь своєй р у ц е (к своим рукам) 

(що) (2) взяти у своє розпорядження,_під свій нагляд: 
Ино мьі тое вьішейписаное имен(ь)ицо Теребенское и зем¬ 
ли и люди взяли кь своєй руце оть всихь тнхь, которіе 
бн мели близкіе кь тому имен(ь>ицу бьіти (Городно, 1497 
РИБ 683); а которьім слугамь тьіи... кн(А)жата будут по¬ 
давали имєнА вь ЗьвАгли єстли будут ему хогЬт служити 
и он ихь с тих им'Ьнєй не маєт рухати, а єстли которнй 
с тьіхь нє хотєл ємоу служити и он (о)ставивши (в ориг. 
и онставнвшн.— Прим, вид.) им^нє єдь проч зо всимь 
своимь статкомь, нижли от(є)ць н(а)шь доброе памєти 
корол єго мил ость так взАл тое им'Ьнє к своим рукам и што 
будєт того им'ЬнА людей або зємли кому отдал... и теж пос¬ 
ли отца н(а)шого кому будем того им'ЬнА або зємли и люди 
дали и листи (н)ашими на вЬчност будємь потвердили 
то маєт вЬчно держано бнти (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 

3. (що, що за що, що от кого, що от чого, ис кого, ис чого, 
у'кого, на ком, кому) (данину, мито, штраф) стягнути 
(що з кого) (62): А што оу нЬмєцкихь правЬхь сЬдАть на 

ланохь... одну колоду дають ись лану... а по ть(х) єі соть 
и по шести дєсАть колодь взАли єсмнпЬнАзми шисть дє- 
сАть гривень... опрочє рАшювьскоЬ волости (б. м. н., 
1386—1418 Р 35); и на болшю крЬпость нашєго осужєниА 
помочноє взАли есми оу кролА подлугь нашеи зємли обн- 
ч(а)А (Медика, 1404 Р 70); а ктоби хотЬль оузЬти о(т) ни(х) 
мито или бро(д)ниноу,.. таковии да боудє(т) проклА(т) 

о(т) га ба (б. м. н., 1429 Б/Р«А» 455); а на Даиилє на Во¬ 
лошине взАли есмо проєздь дєсАт коп (Ступко, 1444 АЗ 
І, 42), а тако(ж) да нє дадоу(т) ни дєсЬтиноу о(т) бчо(л) 
да нє имаю(т) наши слоуги оузАти але сами калоугьри да 
бєру(т) о(т) свои(х) люди (Сучава, 1459 £>/Р«А» 514); а 
дотнх люди... аби нє имали дило ни єдин наш боАрин, ани 
старости от цЬцина... ни соудити их, ани глобоу оузАти 
от них, ни за вєликоє дило (а>ни за малоє дило (Сучава, 
1481 ВВ І, 257); а землю есмо присудили Мезкирю и пере- 
судь есмо взяли (Вільна, XV ст. РИБ 610); а от Божяго 
нароженя до середопостья мито взАли есмо дванадцять 
коп и осмь грошей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 

4. (що у кого, ис чого, кому через що, кому чим, кому 
чого, от кого, от чого, що під ким, чого) (силою або неза¬ 
конно) взяти, відняти, відібрати (44): Те£ іезіїіЬу сЬгехГ- 
Іапіп паЬаЬаІ... о газіаши... коіогаіа Ьу ]еши Ьуіа схегег 
гіосіеізіию аЬо сгегег кЬшаІі лугіаіа... шаіеР ргшаЬпиІі, 
Іако пе л^есіаї коїі ]егпи и^кгасіепо, аЬо кішаїіот \угіаІо 
(Луцьк, 1388 7.РБ 104); а по иашємь живогЬ, кто боудє(ть) 
господарє(мь) оу зємли, да ємоу нє во(з)мє(т) нашєго при- 
даниА и нашихь записо(в) бєзь єго винн (б. м. н., бл. 1400 
Сові. І, 27); а брашовЬномь кто будє(т), що оузАль бєзь 
щх) права, що(ж) издавна имаютьу зємли г(с)ва ми, що 
бьі стє имь воротили ВЬСЬ до нити, що бьі нє пришли бол- 
шє жаловати (Сучава, 1435 Сові. її, 692); пак ли би хто 
хотЬль тьіє имЬнья подь пано(м) пєтро(м) взАти... тогдн 
пєрвЬє имаєть пану пєтру ина(к) мишцє дати четьіри ста 
ко(п) широкихь грошей а любо дЬтє(м) его... тогдьі имаєть 

под ними тне имЬнья взАти (Луцьк, 1438 Р 138); А коли 
привєзоут Ливовчанє соукна алибо боуд каки товарь, 
а оу нох никто гвалтом без пинЬзєи ни один локот нє могль 
оузЬти, ни митник, ани боАрин, ава ни ми сами (Сучава, 
1460 Вй II, 275); и листь єсми на то г(с)дра корол А єго 

млсти мЬль але ми на москвє взА(т) коли бьі(л) єсми по(и)- 
мань (Вільна, 1495 ВМБС); 

(силою зброї) (кого, що) захопити, завоювати (2): 
пак ли би тото исньі гродо силою оузАто а мьі оужди има- 

є(мо) тьі исни(і) д тисАчи рубли(і) имо воротити исполна 
(Луцьк, 1388 Р 37); а топєрь (1) тоурци пєрєстоупили чрь- 
мное море занжє взАль кафоу (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ); 

(як штраф, за кару) (кого, що) взяти, забрати (4): 
ТЬ(ж) оуставлАємь хто с коимь имєєть гранїцю о лЬ(с) 
а воидЬ(т) чєрє(с) гранїцю оу лє(с) а то(т) єго застанєть 
має(т) оу нєго оузА(т) за пєрвоє застатьє сокироу а вьдроу- 
гоє застана(т) любо мАтєль алюбо соукню а вь третє заста¬ 
не^) маеть взАтї любо вола алюбо конА а то бЬ(з) вини 
(XV ст. ВС 37). 

5. (що в кого, що на кому, що на кого, що на що) (з пев¬ 
ним призначенням, з визначеною метою) прийняти, одер¬ 
жати, взяти (що, що від кого) (12): пань староста творьянь 

взАль на твоє потреби л гривень и поль тритьє гривни 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35); Стєфань воєвода... пишє(м)... 
вьсєму поспо(л)ству, варе кто имаєть должника оу бра- 
шовЬ, що би ни єдинь залогь нє оузАль иа торговчАни о(т) 
брашова, развЬ коли познаєть своєго дльжника лицємь, 
тогди имаєть заплатити то(т) ...должни(к) (Сучава, 1435 
Сові. II, 692); двєстє копь записала ему по дочцє своє(и) 
а по єго жонє а другую двєстє копь взАла в нєго на свои 
потреби (Берестя, 1496 ВМКФС). 

6. (що в кого) (в борг) позичити, взяти (4): А сє я пань 
Баско Мошоньчьчи свЬдчю то... ожє оузАль єсмь оу пана 
Ивашка (в ориг. оу па(н) ивашка.— Прим, вид.) сто купь 
оу Гулєвича (в ориг. гулєвича.— Прим, вид.) (Львів, 1421 
Р 92); а што коли кому буду чим должен, што будь (у) 
кого узял пенезей, ал чимь будь браль в кого, ино тие 
долги моє поплати зять мой князь Михайло (б. м. н., XV 
ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); Ино тими рази длА нєкоторого 
моєго нЬдостаткоу єщє єсмо в кнАзА ВасалА Єго Милости 

взАли сємдєсАт коп грошей широких (Друцьк, 1492 
АЗ III, 23). 

7. (що в кого) (виклопотати) взяти (1): И СопЬга рекь: 
я ещо тогди И дочки вь нее не поняль, коли тоть листь 
взяла теща моя вь короля е. м. черезь жалобу пана Оста- 
феву (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 

8. (що) домовитися (про що), визначити (що) (1): а... 

миха(л)ь а па(н) птрь оузАли собь певний день розьиздови 
кто би нє ста(л)ь тоть би стратиль (Галич, 1404 Р 68). 

9. (кого к кому) взяти, прийняти (до себе) (3): Што 
пишєшь кь намь, ижь перво сего писаль еси... о близость 
именья тетьки его Ивашьковое Іевьлевича Угриновьское... 
што жь она его взяла кь собе вь тое именье за сьіна место... 
бо кь тому именью иньшого близшого никого неть, только 
одинь онь (Краків, 1489 РИБ 437); Частокро(т) прїго- 
жаєтсА што(ж) дЬти оу сїро(т)ствЬ зостаноу(т) ино нєхто 
возмєть к соб'Ь во опЬканїє а коли (ж) доростоуть лЬ(т) 
тогди хотА(т) ли(ч)бьі имє(т) своєго опєкатє(л)ника всє(г) 
своє(г) имєнїа (XV ст. ВС 35 зв.); 
богь оть сєго свєта взяль (1), бог ь 

с того свєта взяль (1) див. БОГЬ г; м о у ж а 
оузАть (1) див. МОУЖЬ 1. 

10. (без додатка) (звернути, попрямувати в який-небудь 
бік) взяти (1): а покинувьши гостинець Колковьский, взя¬ 
ти вь лево гостинцемь до Жидичьіна на западь летиий, 
по левой руце Теременский (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 

11. (що) (забезпечити себе чим) взяти (8): а кто имєть 
купити скоть или барани, у баковЬ, либо у романові у 
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торгу... нє надоб'Ь нигдЬ мито дати, нижь тамь гдЬ кулшіь 
и возмєть печать оть митника (Сучава, 1408 Сові. II, 632); 
а там вьзмєт пєчат та приидєт слободно до Сочавьі, та даст 
головноє мьіто оу СочавЬ от гривноу по г гроши (Сучава, 
1460 БО II, 275); 
О оуз яти докончаньє (4), докончаньє 

взяти (2) укласти угоду, договір: Гдрь на(ш) алек¬ 
син (д)рь... вьсказа(л) взАли єсмо с тобою з брато(м) и 
(т)стємь наши(м) любо(в) и доко(н)чаньє и вЬчноую прї- 
язнь (б. м. н., 1495 ПЛЇІС); але коли посилали есте ваша 
милость своихь пановь до великого князя московьского, 
аби есте оузяли ваша милость сь нимь любовь и доконь- 
чаньє, и дочєрь би свою за тебе даль, и любовь и доконь- 
чаньє сь нимь взяли есте, и крєсть есте цєловали (б. м. н., 
1499 БО II, 448); оуз Ати єдноцство (1) дійти 
до згоди, поєднатися: ми стефань воєвода чиним знаме- 
нитом (зіс.— Прим, вид.).., ажє мьт с нашими паньї, радою 
нашєю и сь всєю нашєю землею оузАли єсми приАзни и 
єдноцство с нашимь старшимь и мильїм прїАтєлємь, ве¬ 
ликим кнАзємь казимиромь... и сь єго паньї и сь всєю єго 
радою и сь вьсЬми єго землАми (Ясси, 1445 Сові. II, 725); 
мирь взяти (8), взяти м и р ь (з ким, між ким) 
(2) укласти мир: Ино которого єсмо чоловєка вєдали вь 
нашой зємли, што ємоу добра не хотєль, а какь сь нимь 
мирь взємьшьі, того єсмо тогдижь зь зємли нашоє и висла¬ 
ли (б. м. н., 1496 БО II, 405); и єстли би онь вамь по до- 
коньчанью и по крєстьному цєлованью и по записєхь, 
што сь ними имали єстє, правиль, и тьі бьі сь нимь взяль 
мирь и вь єдинацтвє биль (б. м. н., 1498 БО II, 409); ми 
Стєфан воєвода... знаменито чиним (иж>... оуз'Ьли єсмо 
промєжи собою и промєжи наш(ими дЬтми мир ВЬЧНЬІИ с 
прїятєлєм нашим), сь... Алєксандром... вєлик(им кнА- 
зєм литовс)ким (Сучава, 1499 БО II, 442); оузАти 
под оброноу (кого) (І) взяти під оборону, під опіку: 
Тимжє обичаєм и ми оудилали... видЬчи и знаючи ласкоу... 
пана Казимира, которою ласкою нас и синов наших... 
узАл под свою королєвскоую... оброноу (Коломия, 1485 
БО II, 371); ш 2 і а 1 і регетігіе” (І), регеті ■ 
г у і е ш 2 і а і; і (1) укласти перемир’я: Різгеїе \^азга 
ГПІЇОЗІ (П. І2 ІЄ5ІЄ З ]\ІІЄГПСУ \У2ІаІІ реГеШІГІе СІО Г02ЄП5І\7а(П 
СЬгузІоша (Липнишки, 1433 ЗНТІЦ ЬХХУІ, 139); взя¬ 
ти раду (1) порадитися: взявши есмо на то раду сь 
паньї радою нашою, и вчинили такь: ГлЬбову жону... оста¬ 
вили есмо близкост(ь)ю при тьіхь имЬньяхь ВСИХЬ ОТЧИНЬІ 
ее, што отець ее держаль (Вільна, 1495 РИБ 620); в з А - 
ти соужєнїе (на кого) (1) одержати судовий вирок: 
прото(ж) коли(ж) бЖдє(т) братїя або сєстрьі во очине раз- 
дєлєни алюбо розно разлоучєньї и пригодитсА(ж) нєкото- 
ромЖ ис тоє братїи оу жалобЬ дЬди(ч)нЬ возмє(т) на сєбЬ 
соужєнїе конечне потомь прїидє(т) бра(т) єго а хочє(т) 
тоую обновити ми кладємь ємоу мо(л)чанїє (XV ст. БС 22 
зв.);! 'любовь взяти (1), о узяти любовь 
(2), о у з я т и (любов) (2) див. *ЛЮБОВЬ; п р ьі - 
язьнь взАти (2), взАти при Аз нь (2), 
(взАти) приязнь (2), оузАти приАзни 
(1) див, *ПРИАЗНЬ 2. 
ФОРМИ: інф. оузмти, оузЬти, оузяти 36 (1352 Р 6; 1429 

£>/-Р«Л» 455; 1434 Сові. II, 675; 1444 Со5*. II, 208; 1452 
0/Я«Л» 500; 1458 БО II, 262; 1471 БО І, 159; 1479 ОС 
141; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29; 1481 БО І, 257 і т. ін.); 
ВЗМТИ, ВЬЗМТИ, вьзЬти, ВЗАТЇ, ВЗЯТИ, Ш2ІаІІ 12 (1322 
АрхЮЗР 1/VI, 2; 1388 ІРІ 103; 1427 Р 109; 1437 Р 136; 
1438 Р 138; 1443 ДГБ1С; ДГСПМН; 1458 МіН. Оос. 122; 
XV ст. БС 37; 1496 АЗ І, 245); оузєти 3 (1454 Сові. II, 513; 
1456 ГПХМ)\ оузмть 1 (XV ст. БС 34); взмть, взять 2 
(1398 ДГПМ; XV ст. БС 25); оузм(т) 4 (XV ст. БС 37, 40, 
41 зв.); взять 1 (1498 БО II, 410); аор. 1 ос. одн. оузєх(ь) 
(1500 ЯА 260); перф. 1 ос. одн. ч. оузм(л) єсми 1 (п. 1450 
ЛИ № 9); взя(л) єсми 1 (XV ст. ВОРСР)\ увзяль єсми 1 

(1451 АкЮЗР II, 106); оузмль єсмь 1 (1421 Р 92); єсми 
взмль 1 (1484 ЯМ)\ узял 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28); 
взмль, взяль, взмл, взм(л) 6 (1386—1418 Р 35; 1467 Сп 
№ 13; 1482 АЗ І, 80; 1484—1486 ГСПТЗ; XV ст. АрхЮЗР 
8УІV, 29; 1490 Пам.)\ хет... тугіаї 1 (1388 ІРЬ 108); 2 ос. 
одн. ч. взяль єси (1498 БО її, 410); 3 ос. одн. ч. оузл= пь, 
игіаі, оузмл, оузЬль 7 (1435 Сові. І, 424; 1465 ОБ 176; 
1475 Л5 І, 70; XV ст. БС 26 зв., 37; 1485 БО II 371); взмль, 
взяль, взмл, взм(л), взя(л) 9 (1386—1418 Р 35; 1421 Р 
95; 1430 Р 116; 1493 ПОСББ 151 зв., 152; 1496 АЛРГ 73; 
XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 29; 1499 АЗ І, 118); 3 ос. одн. ж. 
взяла, взмла 3 (1496 БМКФС; 1498 АЛМ 163, 169); взєла 
1 (1489 РИБ 437); 1 ос. мн. оузмли єсмо, оузЬли єсмо 2 
(1444 Л$ І, 42; 1499 ВО II, 442); взмли єсмо, взяли єсмо, 
вьзяли єсмо 10 (1442 Сові. II, 716, 718; 1444 АЗ І, 42; 
1445 Р 148; 1447 АкЮЗР І, 60; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 
1492 Л5 III, 23; 1495 ПЛИС; 1497—1498 АЛРГ 79); єсмо 
взмли, есьмо взяли, єсмо взяли 6 (1413 Р 83; 1492 АЗ III, 
23; 2-а пол. XV ст. СПС; XV ст. РИБ 610; 1496 БО II, 
407; ОКИ Б); смо... оузЬли 1 (1490 БО І, 420); оузмли єсми 
2 (1411 01Я«А» 439; 1421 Р 94); взмли єсми 3 (1386—1418 
Р 35; 1404 Р 70); оузмли єсми 1 (1445 Сові. II, 725); єсми 
оузмли 1 (1411 Сові. І, 95); єсми оузмли, єсми оузЬли 2 
(1439 Сові. II, 32; 1475 БО І, 206); взяли 2 (1497 РИБ 
683; 1498 БО II, 410); 2 ос. мн. взяли єстє 1 (1499 БО II, 
448); ІЄ5ІЄ... \У2іа1і 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); єстє... 
оузАли 1 (1480—1484 БО II, 369); 3 ос. мн. оуз мли, 
оуз'Ьли 6 (1404 Р 68; 1434 Сові. II, 675; 1443 Сові. II, 132; 
1481 БО II, 365); шгіаіі 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 
пперф. 1 ос. одн. ч. штом бил узяль (XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 
29); 3 ос. одн. ч. биль... взяль (1499 БО II, 448); майб. 
1 ос. одн. озму (1485—1500 АЗ І, 121); 3 ос. одн. возмєть 
8 (1386 Р ЗО; XV ст. БС 18, 34, 35 зв., 37, 41 зв.; 1408 Сові. 
II, 632); возмєт 1 (1434 Сові. II, 669); возмєт, вьзмєт, 
возмє(т), во(з)мє(т), во(з)м (...) 19 (1434 Сові. II, 669; 1456 
Сові- II, 790; 1460 БО II, 274, 275; 1466 БО І, 96; XV ст. 
БС 6 зв., 22 зв., 26 зв., ЗО; 1488 АЗ І, 88 і т. ін.); имє(т)... 
оузЬти 2 (1444 Сові. II, 208; 1447 Сові. 11,289); 1 ос. мн. 
возмєм 1 (1480—1484 ВО II, 370); хочє(м) узЬти 1 (1434 
Сові. II, 675); имаєм оузєти 1 (1458 БО І, 8); 3 ос. мн. 
возмуть, возмоуть З (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27; БС 
35; СЯ 41); возмоу(т) 1 (1456 ЗСФ); майб. 11 3 ос. одн. ч. 
будє(т)... оузмль (1435 Сові. II, 692); баж.-ум. сп. 2 ос. 
одн. ч. би... взяль (взмл) (1491 А3 1,94; 1498 БО її, 409); 
3 ос. одн. ч. іезШЬу... ! уіхєА 1 (1388 2РБ 107); ажеби оузмл 
1 (1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); ажь би... взм(л), 
што ж би... взАл; 2 (1491 АЗ 1, 94; 1496 ПДВКА 61); що¬ 
би... оузмль 1 (1435 Сові. II, 692); 1 ос. мн. абихмо... взя¬ 
ли, аби(х)мо... взАли (1496 БО II, 407; ПДВКА 60); 
2 ос. мн. аби єстє оузяли 1 (1499 БО її, 448); аби єстє... 
взяли 1 (1498 БО II, 409); 3 ос. мн. аби... оузмли 1 (1456 
Со5/. II, 791); щоби... оузЬли, (оузмли) 3 (1429 
ОІ Я* А» 455; 1458 01Я«А» 512); нак. сп. 2 ос. одн. озми 
1 (п. 1450 ПИ № 9); возми 2 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28; 
1449 Сові. II, 385); 3 ос. одн. да...во(з)мє(т) (бл. 1400 Со5?. 
I, 27); 3 ос. мн. да возмоу(т), да вьзмоу(т) (1446 Сові. II, 
251; 1454 Сові. II, 517; 1458 Ш/М» 513; 1460 ОІЯ«А» 
515); дієприсл. перед, возємьши, возємши 2 (1390 Р 175; 
1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); взємьши 1 (1496 БО 
II, 405); ™>2шіа 1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 140); оузмвши, 
оузЬвши 2 (1456ЗСФ; 1487 АЗ І, 239); взм(в)ши, взявши 
2 (1495 БМБС; РИБ 620); І інф. пас. бити ! взмтсго 
(XV ст. БС 6 зв.); предик. пас. діеприкм. оузмто З (XV ст. 
БС 11 зв., 39); тогіаіо 1 (13882РЬ 104); баж.-ум. сп. пас. 
3 ос. одн. ч. би... оузмто (1388 Р, 37); ж. Ьу... Ьуіа... 
лугіаіа (1388 ІРЬ 104); діеприкм. пас. мин. наз. одн. ч. 
взять, взА(т) (1495 БМБС; 1499 БО II, 410). 
ОУЗАЧЄНЬ (ОУЗИЧЕНЬ?) (1): А тако(ж) оустав- 

лАємь штоби ка(ж)дии староста бьіль оузАчєнь своєго 
соу(д)и а каж(д)ии горо(д) собє имєєть своєго соудью 
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имєть а то(т) имаєть оу своєи дєржавє соу(д) соудить 
(XV ст. ВС 13). 
ОУИКО ч. (49) дядько, діал. вуйко: мьі Стєфан воєвод... 

чиним знамєнїто... ожє приидоша пр'Ьд нами... Мьлинь 
и Виша... и дали и отстоупили слоугам нашим НЬгоулови 
и Татоулови... села що имь дал и лишил оу(и)ко их Поя- 
на Стан (Сучава, 1458 ВО 1, 20); а па(к) привилїє, що има- 
ли слоуга на(ш), (моуша и) калина, о(т) наши(х) оуиковє... 
а они дали оу (або на.— Прим, вид.) ру(к) слузЬ нашєму, 
глигорови (Сучава, 1500 Сові. 3. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. оуико, оу(и)ко (1458 ВО !, 20; 1463 

ВО І, 74; 1465 Вй І, 88; 1478 ВО І, 219; 1488 ДГСВМЩ; 
1492 ВО І, 509; 1495 ВИ II, 84; Со5*. 5. 193; 1499 ВО II, 
168); рад. одн. оуика (1460 ВО II, 272; 1464 ОІН«А» 517; 
1467 ВО І, 117; 1472 ВО І, 177; 1478 ВО І, 219; 1483 ВО 
І, 269; 1490 ВИ І, 400; 1491 ВО І, 445; 1493 Со5*. О. 45; 
1499 ВО II, 168 і т. ін.); дав. одн. оуикови 2 (1495 Соз^. 5. 
193); ! оуико воу 1 (1495 В О II, 85); оуикоу 1 (1488 
ДГСВМЩ); ! оуикоу 1 (1497 ОС 12); наз. мн. зам. род. 
от наших оуиковє (1472 ВО І, 177; 1500 Сові. 3. 234); род. 
мн. оуико в ь, оуиковь, оуиков, оуико(в) 14 (1480 ВО І, 
239; 1481 ВО І, 258; 1482 ВО І, 265; 1488 ВО І, 323; 1490 
ВО І, 390; 1494 ВО II, 33; 1495 Сові. 3. 194; 1497 ВО II, 
116, 123 і т. ін.); ! оуикоу 1 (1479 ВИ І, 221). 

♦ОУИМИЦЯ ж. (1) (назва річки у Волинській землі) 
Уймиця: кь володимирю о(т)ступаетьсА потол'Ь по оуими- 
цю по пЬсчаньш бродь (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: знах. одн. оуимицю (1366 Р 14). 
! ОУКАЗАЗАТИ Сі! див. *ОУКАЗАТИ С'Ь. 
ОУКАЗАТИ, ОУКАЗАТЇ, ВКАЗАТИ, ОУКАЗАТЬ дієсл. 

док. (43) (що) 1. (пред'явити) показати (14): коли ж то 
пришєдши прєд наше обличє слуга нашь вЬрньїи ходко 
бьібєлскии, и оуказал єсть кнАзА львовьі листьі (Судомир, 
1361 АСЕ 6); мьі Стєфан'ь воєвод... чиним знаменито... 
ожє прїидоша прєд нами и прєд нашими боярє калоугєри- 
ци... от Хородника, и оу казали намь лист от... Алєксандра 
воєвода, що б біли имали на двЬ с єл(Ь) (Дольник Торг, 
1475 ВО II, 199); и они на то листовь о(т)ца нашєго пєрє(д) 
нами нєвказали (Вільна, 1495 ВСоб.); а тая рана єсть ука¬ 
зана слоужєбникови (XV ст. ВС 19); и Мокричаке нам жад¬ 
ного знаку не вказали, а ни грани (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 119); 

(виявити, дати відчути) показати (6): ми кнА(з) дмит- 
рии олгЬрдови(ч) чинимь знамєни(т)... ижє... хотАчи... 
службу... оу казати... королеви володиславови... слюбу- 
ємь держати ц'Ьлую правду и чиста вьра (Молодечно, 1388 
Р 43); ми... коро(л) влодиславь... знаємо чинимь... ажє... 
данило дажбогови(ч) задєрЬвєцкии... послужиль намь 
и оуказаль пр'Ьд нами свою вЬрноую слоужбу (Краків, 
1394 Р 53—54); а таки (ж) на(ш) милостивьі па(н) имає(т) 
на(м) тоту мл(с)ть оу казати и оудилати, ктороу(ю) оуди- 
ла(л) отець єго мл(с)ти... дидови нашєм(у) (Серет, 1453 
Сові. II, 766); Тєпєрь пакь послаль г(с)дь (!) нашь на(с) 

видЬти з(д)равиА гдрА вєликаго... а сво (!) здоровиє вЬ- 
лЬль пов'Ьдати и приятельство оу казати (б. м. н., 1484— 
1486 ГСПТЗ). 

2. (підтвердити) показати (17): тогдьі коундрать 
оу(ка)заль свою границю и листомь и знамєньї што на лЬс- 
ті (так.— Прим, вид.) стоАть (Галич, 1401 Р 65); а тьш 
старци смовившє сА с обою стороновоу визнали и оука- 
зали староую границю и врочища межи дЬдошичи а межи 
жирАвою (Зудечів, 1430 Р 116); а хочу ему границу отє- 
хати и вказати (Острог, 1464 АЗ І, 57). 

3. (повідомити) сказати (2): а єстли би дорозоумили с 
которои сторони от какьіх наших нєпрїятєлєи какоє зло, 
або шкоді' алибо прєкажєнїА, а их милость тогди нам... 
тоє имают... оусє оуказати и оповісти (Гирлов, 1499 ВО 
II, 422—423); 

(визначити) вказати (2): А далєи слюбоуємо: имамо, 
дєн и мЬсцє которьі намь кроль єго милость намЬни и оука- 
жє, єго освЬцоности... олдовати, вЬри нашои холдоунок 
дати (Сучава, 1462 ВО II, 284); 

(згадати) вказати (1): ми Стєфан, воєвода... зємли мол- 
давскои, знакомито чинимь... яко хотА ... памАти... прєд- 
кув наших... наслидова(ти)... и тиж их вЬри... коу... 
кролюмь полскимь, и оучинєнньїмь и оуказаннимь пра- 
вимь и в'Ьрн'Ь наслидованним и прилюбєннЬмь посвід¬ 
чити и потвердити... так и ми... их воли вЬрним наслидо- 
ванєм послоухати заоужльї винни єсми ґСучава. 1462 
ВО II, 283-284); 
О п равдоу оуказати (1) див. ПРАВДА 4. 
ФОРМИ: інф. оуказати, оуказатї 12 (1388 Р 43; 1411 

Сові. II, 637; 1413 Р 83; 1421 Р 95; 1430 Р 115, 116; 1453 
Сові. II, 766; 1484—1486 ГСПТЗ; 1499 ВО II, 423); оука- 
зать 1 (XV ст. ВС 19 зв.); оуказа(т) 1 (XV ст. ВС 22 зв.); 
перф. З ос. одн. ч. оуказаль, указаль, оу(ка)заль 4 (1394 
Р 54; 1401 Р 65; 1411 Р 79; 1430 ГВКЛ 8); вказаль, вказа(л) 
З (1496 АЛРГ 72; ВМКФС; 1497 ПКИП) оуказал єсть 
1(1361 АСЕ 6); 3 ос. одн. ж. вказала (1494 РИБ 560); 
1 ос. мн. єсмо... указали 1 (1455 С05Д II, 774); вказали 1 
(1496 ПДВКА 60); 3 ос. мн. оуказали 5 (1411 Р 79; 1413 
Р 83; 1430 Р 116; 1448 Со5*. II, 733; 1475 ВО І, 199); вказа¬ 
ли 3 (1421 Р 96; 1495 ВСоб; 1498 АрхЮЗР 8/П7, 119); 
майб. 1 ос. одн. хочу... вказати (1464 АЗ І, 57); 3 ос. одн. 
оукажєть 1 (XV ст. СД 42); вкажєть2 (1401 Р 65); оукажє 
1 (1462 ВО II, 284); інф. пас. та)еГ шкагапа Ьуіі (1388 
ЕР Б 107); перф. пас. З ос. одн. ж. єсть указана (XV ст. ВС 
19); ум.-баж. сп. пас. З ос. одн. ж. іезШЬу, Ьу... жкагапа 
(1388 ЕРГ 107); дієприкм. пас. мин. дав. мн. оуказаиньгмь 
(1462 ВО II, 283); знах. мн. оуказаиЬ (1462 ВИ II, 284). 
Див. ще ВКАЗОВАТИ, *ВКАЗЬ1ВАТИ, *ОКАЗАТИ, 

♦ПОКАЗАТИ, ♦ПОКАЗОВАТИ, ♦ОУКАЗАТИ С'Ь. 
♦ОУКАЗАТИ СІ! дієсл. док. (2) (чим) (пред'явити) по¬ 

казати (що) (1): ми Олєксандро воєвода... знаємо чинимь, 

ожє тоть истинньіи Оганєсь єпискоупь вормєнскьіи при- 
шєль к намь... и оуказалсА намь правими листи восєлєнь- 
ского патрїярха, Антонїа КостантинополА (Сучава, 
1401 РІП); 

(виявити) показати себе (1): Сим листом слюбоуєм, ми 
и наши сьтновє... кролю... помагати головою нашєю и люд- 
ми и моцами нашими, против каждомоу нєпрїятєлю кролЬ 
єго милости, такиж и нашємоу, и радити; (и> оуказати 
(в ориг. оуказазати.— Прим, вид.) сЬ явно и бьіти прїя- 
тєлєм єго милости прїятєл, а нєпрїятєлєм єго милости 
нєпрїятєл (Коломия, 1485 Ви II, 371—372). 
ФОРМИ: інф. ! оуказазати с'Ь (1485 ВО II, 372); перф. 

З ос. одн. ч. оуказалсм (1401 ПІП). 
Див. ще ВКАЗОВАТИ, ♦ВКАЗЬЇВАТИ, * О КАЗАТИ, 

♦ПОКАЗАТИ, *ПОКАЗОВАТИ, ОУКАЗАТИ * 
♦ОУКАЗАТИ СА див. *ОУКАЗАТИ СІ». 
ОУКАЗАТЇ див. ОУКАЗАТИ. 
ОУКАЗАТЬ див. ОУКАЗАТИ. 
♦ОУКАЗНИТИ СА дієсл. док. (1) бути покараним: а они 

ти (ж) бьі имЬли засЬ остєрєгати панове нашн и опасовати... 
абихо(м) оужє могли... дву зє(м) держати с обу(х) стро(н) 
за єдно в мирЬ, в ла(с)ци и справє(д)ли(во>сти, яко бьі сА 
оуказнили лихн люди с обу(х) сторо(н), а правьі би могли 
супо(ч)тилє па(к) с обу(х) стро(н) (Сучава, 1457 Со5/. II. 810). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. бьі с/а оуказнили (1457 

Сові. II, 810). 
Див. ще КАЗНИТИ, *КАЗНИТИ СЯ, ПОКАЗНИТИ, 

♦СКАЗНИТИ. 
♦УКАЗОВАТИ див. ВКАЗОВАТИ. 
♦ОУКАЗЬІВАТИ див. *ВКАЗЬ1ВАТИ. 
♦УКИНУТИ див. ♦ВКИНУТИ. 
! ОУКЛАДАвМЬ(ОУКЛАНЯЄМЬ) див. *ОУКЛАНЯТИ. 
♦ОУКЛАДЬ ч. (1) постанова, положення: а коториижь 

то листи и записи хочємь имЬти... вь оусЬхь члонцЬхь и 
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положєнїехь и оукладЬхь (Сучава, 1439 Сові. II, 712— ' 
713). 
ФОРМИ: місц, мн. вь оукладіхь (1439 Сові. II, 713). 
*ОУКЛАНЯТИ дієсл. недок. (1) (ідо) (відкидати) від¬ 

хиляти, касувати: Коли (ж) нєкоторьіи лю(ди) алюбо кмєть 
умрє(т) без дєтєи тогдьі пань єго увАзоуєтсА в постовщинА 
прото мьі нні оукладаємь (!) то(т) обьічаи а ис то(г) имєнїя 
боудє(т) лї оуставлАємьі бьі кєлїхь оу чи нень за по(л)торьі 

гривни кь цркви гдЬ прїб'Ьга(л) (XV ст. ВС 23 зв.). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. ! оукладаємь (XV ст. ВС 23 зв.), 
ОУКЛАТ^ див. ОУНКЛАТА. 
УКОСИТИ дієсл. док. (1) (чого) накосити, викосити: 

одно ж позволяю зятю моєму и дочце моеи на потребу имь 
самим на селидбу з ведомомь моим у дуброве моей Хрен- 
ницкой дерева утяти и травм укосити (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/111, 3). 
ФОРМИ: інф. укосити (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
Див. ще КОСИТИ, *КОШИВАТИ, * ПО КОСИТИ. 
*ОУКОСЬ ч. (!) (похилий спуск) укіс: тог(дїЬ= = , оучи- 

нили єсмо имь границю... о(т) ближьшєго реченого дуба 
на букь а о(т) бука оукосомь на Аблонь (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: ор. одн. оукосомь (1404 Р 68). 
ОУКРАДОМЬ присл. (1) крадькома, потай: Жаловала 

сА пани ВасилєваА Копачєвича на пани Михайловоую 
Нацєвича, мовєчи, ижь она... сєножати косит и попасю 
пасєт... звєр поужаєт, бобри оукрадомь бьют (Лукониця, 
1478 АЗ III, 17). 

*0УКРАЙНА ж. (1) (погранична територія) окраїна: 
ажь богь дасть по(д)ближаємься та(м) по(д) оукраиньї к 
тьімь нашимь паньствомь и отьтоуль дасть богь вшіра- 

вимь и шлємь до тебе ншьі(х) пословь о прия(з)ни и о ми- 
роу (б. м. н., 1496 ПДСВВ). 
ФОРМИ: знах. мн. оукраинм (1496 ПДСВВ). 
*ОУКРАСИТИ дієсл. док. (7) (що) прикрасити: Мл(с)тід 

6жієа блгочьстивьш (1) г(д)нь (!) на(ш) Іо Стєфа(н) воєво(д) 
господа(р) вьсєи зємли молдавскои... оукраси гробь сь 

своємоу пр'ЬдЬдоу Іо Романоу воєводі (б. м. н., 1479 ОС 
II); Іо Стєфа(н) воєво(д) г(с)(д)нь зємли молдавскои... 
оу краси гро(б) своєи прідідици кнАжни анастасії (б. м. н., 
1497 ОС 8). 
ФОРМИ: аор. З ос. одн. оукраси (1479 ОС 11; 1480 ОС 

8, 9, 10, II; 1497 ОС 8, 12). 
*0У КРАСТИ дієсл. док. (3) (ідо кому) украсти (ідо в ко¬ 

го): та)еї' ргІ5іа1іпии, ]ако пе \уес!а1 коїі іети ^кгабепо, 
аЬо ккшаиош шгіаіо (Луцьк, 1388 2РЬ 104); Нагло(д) 
кме(т) жалова(л) на сво(и) сасє(ди) ижь емоу в ночи конь 
оукрадє(н) а о(н) и(х) проси(л) аби с нїмь во сле(д) пошли 
за злодєємь и онї не хотєлї (XV ст. ВС 22 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. оукраді(т) (XV ст. ВС 37); 

перф. пас. З ос. одн. ч. оукрадє(н) (XV ст. ВС 22 зв.); 
предик. пас. дієприкм. шкгабепо (1388 %РЬ 104). 
Див. ще *ЗА КРАСТИ, * КРАСТИ, * ПО КРАСТИ. 
*ОУКРЄПИТИ див. *ОУКРІПИТИ. 
*ОУКРЄПЛЯТИ СА дієсл. недок. (3) (на кого) збирати си¬ 

ли (проти кого): И паки дати оу знамєньє про поганьство 
про Тоурци, какь се оукрєплАють на хрєстиАньство (б. 

м. н., 1481 В О II, 364); бо вша мл(с)ть можете тому сами 
добре розоумєти ажє о(т) оуси(х) сторонь поганьство тата- 
ровє и ту(р)ковє на хрєстияньство какь сА оукрєпляють 
такь сА оукрєпляють (Вільна, 1493 ПОСВВ 152). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. са оукрєпляють 2 (1493 ПОСВВ 

152); се оукрєплмють 1 (1481 В О II, 364). 
*ОУКРЄПЛ АТИ СЄ див. *ОУКРЄПЛЯТИ СА. 
*ОУКРТ>ПИТИ див. *ОУКРгЬПИТИ. 
’^ОУКР'БПИТИ дієсл. док. (346) 1. (що) (підтвердити 

документом) підкріпити, закріпити (319): а по нашємь 
животі... (будь кто що би имь нєпор)ушиль наше даанїА 

але бьі имь оутврьдиль и оукріпиль за нужє єсмьт (имь> 
дали за ихь правою и вірною слоужбою (Сучава, 1409 
Со5І. І, 65); тімь ми... дали єсми и оукріпили єсми дані А 
свАтопочившаго нашєго родитєлі, щобьі биль томоу свА- 
томоу манастирєви оурикь (Сучава, 1439 Сові. її, 46); 
а тот аби не пороушил нашєго даанїа и потврьждєнїа, на 
да оутврьдит и оукріпит (Сучава, 1487 ВО І, 312—313); 
тот би им кє пороушил нашєго даанїА и потврьжденїА, але 
би им оутврьдил (и) оукріпил (Ясси, 1500 ВО II, 176). 

2. (що) (підтримати матеріально) укріпити, зміцнити 
(27): ми стефань... чинимь знаменито... ожє... оу чини¬ 

ли єсми вь задшїє... родитєлєи наши(х)... сь вьсєа на¬ 
ше а добро а воле А... яко да оутврьдимь и оукріпи(м) 

монастирь о(т) побраті єжє є(ст) хра(м) стго ода нашєго 
и чю(до)творца николі (Сучава, 1443 ДГСПМП); пакь оу 

то(м) оу чинили єсми вь за дшїє... прє(д)ко(в)... наши(х)... 

яко да оутвьрди(м) и оукріпи(м) на(ш) стьіи монастир 
(зіс.— Прим, вид.) о(т) нємца (Ясси, 1500 Сові. 3. 230). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. одн. оукріпих (1491 ВО І, 463); 

перф. 1 ос. мн. єсми... оукріпили 4 (1439 Сові. II, 46; 1446 
Сові. II, 238; 1468 ВО І, 131; 1489 Сові. 3. 134); єсмм... 
оукріпили 3 (1446 Сові. II, 238; 1471 ВО І, 165; ОІДкА» 
525); оукріпили єсми 1 (1439 Сові. II, 46); баж.-ум. сп. З 
ос. одн. ч. алибьі (щоби, що би, щоби, би, би, штоби, аби, 
даби, да)... оукріпиль, оукріпиль, оукріпил, оукріпи(л), 
оукріп(иль), (оук)ріпиль, (оу)кріпил, оук(р)іпил, оу- 
кріпил(ь), оукріп(ил), (оукріп)иль, (оукрі)пи(л), оу- 
крлшиль, оу(к)р/лпиль, оукрлпил 288 (1409 Сові. І, 65; 1415 
Сові. І, 116; 1424—1425ОВАс 20; 1433 Сові. І, 364; 1442 Сові. 
її, 101; 1452 Сові. II, 432; 1466 ВО І, Пі; 1479 ВО І, 229; 
1488 ВО І, 343; 1500 Сові. 5. 231 і т. ін.); (...)оукрЬпи(л) 
1 (1458 МІН. Оос. 123); щоби (щоби, би) ...оукрєпил, оукрє- 
пи(л), воукрєпиль 6 (1428 Сові. І, 210; 1436 Сові. І, 455; 
1443 Сові. II, 121, 141; 1480 ВО І, 239; 1481 ВО І, 259); 
оукрєпил 1 (1464 ВО І, 86); Зос.мн. щоби (щоби, що би, 
би)... оукр£пили, оукрмпили 4 (1414 441; 1427 
Сові. І, 197; 1428 Сові. І, 202; 1435 або 1436 Сові. І, 495); 
нак. сп. З ос. одн. да оукрЬпит, да оукрЬпи(т) 9 (1443 Сові. 
її, 129; ПГСММ; 1467 Ви І, П8, 121; 1468 ВО І, 128; 
1469 ВО І, 134, 136; 1487 ВО І, 311, 313); да ! оукрлпиль 1 
(1429 Сові. І, 243); 1 ос. мн. да... оукрЬпимь, оукр-Ьпимь, 
оу кріпим, оукріпи(м), оукрї(пимь), оукрлшим, оукрьпим 
(1443 ДГСПМН; 1447 Сові. II, 281; 1466 ВО І, 105; 
1470 ВО І, 150; 1473 ВО І, 181; 1479 ОС 140; 1487 ВО І, 
310; 1489 ВО І, 377; 1497 ВО II, 100; 1500 Со5/. 5. 230 і 
т. ін.). 
Див. ще * ПО КРЄП Л АТИ, ’ЮУКР'БПЛАТИ. 
*ОУКР1>ПЛЄНЇв с. (1) (підтвердження документом) 

підкріплення, закріплення: а на бо(л)шє оукріплєнїє то- 
(му) вишєпи(с)но(му) вєли(л) єсми пи(с)ти и привіси(т) 
нашоу пє(чт) (Сучава* 1456 ГПХМ). 
ФОРМИ: знах. одн. оукріплєиїє (1456 ГПХМ). 
Пор. *ОУ КРІПИТИ. 
*ОУКР1»ПЛАТИ дієсл. недок. (1) (що кому) (підтвер¬ 

джувати документом) підкріплювати, закріплювати: зна¬ 
менито чиним... ожє оутврьждаєм и оукріплАєм и даєм и 
дали єсми... монастироу от Хомора... правій и питомїи 
села того свАтого монас<ти)ра (Сучава, 1475 ВО І, 203). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. оукріпллєм (1475 ВО І, 203). 
Див. ще *ПОКРЄПЛАТИ, *ОУКРІПИТИ 1. 
*ОУКРАПИТИ ^.*ОУКРІПИТИ. 
УКОУПЄ див. В КУПЕ. 
^ОУКОУСИТИ дієсл. док. (3) (кого) вкусити, укусити: 

Иди(к) жалова(л) на фа(л)ка и(ж) єго потщїва(л) собакою 
своєю а собака єго укоусила а с тго мєнїльсА хро(м) (XV 
ст. ВС 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. укоусила (XV ст. ВС 27); 

майб. З ос. одн. оукоусить (XV ст. ВС 1 зв., 27). 
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*ОУЛАДОВЬ див. *ВЛАДОВЬ. 
*ОУЛАДЬ див. ВЛАДЬ. 
*УЛАДЬ1 КА1 див. ВЛАДЬІКА1. 
ОУЛАДЬІ КА2 див. ВЛАДЬ1 КА2. 
*ОУЛАНТ> ч. (4) член ханської сім’ї; ханський воєна¬ 

чальник: єсми бихоумь тьіхь то Сад-Ахматовичюв ис ини- 
ми темники и оулани не вьідали тогдьі нам корол... не 
имаєть ни в чюм винен бьіти (Сучава, 1462 В О II, 293); 
Моилони ску(р)мань Шикомь уланомь без нашєи воли на 
(и)мА тємєшовь сьінь Євачь, добрій слуга мой там упаль 
(б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: ор. одн. уланомь (1484 ЯМ)\ паз. мн. ! лоии 

(1484 ЯМ); ор. мн. улани, оуланьї (1462 БО II, 292, 293). 
УЛЕВО див. ВЛЕВО. 
*ОУЛЄГЧИТИ дієсл. док. (2) (ідо кому) (надати пільгу) 

полегшити: а мьіто єсмьі имь такь поставили и улегчили, 
штобьї давали, у нашєи зємли, мито такь (Сучава, 1408 
Сові. II, 630); а мита єсмьі имь такь поставили и оулєг- 
чили, што бьі давали оу нашєи зємли мито такь (Сучава, 
1434 Сові. II, 668). 
ФОРМИ: перф. І ос. мн. єсми... оулєгчили, улегчили 

(1408 Со5*. II, 630; 1434 Сові. II, 668). 
Див. ще *ПОЛЄХЧИЇИ. 
*УЛИНЬ прикм. (2): мьі Стєфан (воєвода)... знаменито 

чиним... ожє прїидє ирЬд нами... Марена, дочка Улина, 
и дала... тютци своєи Стани... половина села от Спєрлєщи 
(Баків, 1462 Вй І, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Улина (1462 БО І, 55). 
Пор. ОУЛ'Б. 
ОУЛИОУ ч., невідм. (1) (особова назва, молд,, лат. 

Лиііиз): тЬмь ми видЬвши єго правоую и в'Ьрноую слоуж- 
боу до на(с)... дали и потврьдили єсмо имь... села... на 
имЬ пьткьєщи... и пониже гдє жоудє оулноу, на имЬ ми- 
лЬщи (Сучава, 1448 Сох^. II, 323). 
ОУЛИЦА ж. (11) вулиця: Гандле и куплю в ринку и в 

клеткахь, и по улицахь з меіданьї заровно отправовати и 
усжьівати (!) мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); Пришло прє(д) 
на(с) ка(к) пєтрь гони(л) яна на оулици а би(л) и рани(л) 
єго (XV ст. БС 18 зв.); а што с подворьА панєи Михайлови 
Рудєнский (!) ворота поставлАни на тоє подьворьє, а пє- 
рєдтьім... через тьіи подворА чаруковскоє до рудєнского 
подворА дороги жадноє нє бьівало ани оулици, ино кн(є>- 
г(и)ни єє мил ость маєт тьіи ворота Рудєнскои загородити 
(Луцьк, 1494 АЗ І, 101—102). 
ФОРМИ: наз. одн. оулица (1494 А5 І, 102); род. одн. 

улици 4 (1389 РЕА І, 26, 27); оулици 1 (1494 Л5 І, 102); 
знах. одн. ! влицу (1494 А5 І, 102); місц. одн. иа оулици 
(XV ст. БС 18 зв., 19); місц. мн. по улицахь (1389 РЕА 
І, 27). 
УЛИАНА, УЛЬЯНА ж. (4) (особова назва, цсл. Июлия- 

ни, гр. ІоіАі^г], лат. Лиііапа) Уляна, Юліана: и я жєнє 
своєи кнАгини УлиАнє записоую против єє тисАчи коп 
дроугоую тисАч коп (Кобринь, 1454 А5 III, 10); Я, кня- 
гини Семеновая, Ульяна Кобрьінская и сь сьіномь своимь... 
жаловали єсьмо и дали слузЬ нашому на имя ІудЬ: у Коб- 
рьіни на городи — церковь святьіхь апостоль Петра и Пав¬ 
ла (Кобринь, 1465 АкБАК III, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. Улилна 1 (1454 АЗ III, 10); Ульяна 

1 (1465 АкБАК III, 4); дав. одн. Улилшє (1454 АЗ III, 10). 
Див. ще *ЛЛЛАНА. 
ОУЛ КА ж. (2) (іособова назва, пор. УлиАна): а Ромаш- 

коу (вориг. Ромаш(ш)коу.— Прим, вид.) и сестри єго НЬги 
н Оулки да ест им село Дьнчєїдїи (Сучава, 1490 БО І, 391). 
ФОРМИ: наз. одн. Оулка (1490 БО І. 39П: дав. одн. 

Оулки (1490 БО І, 392)' 
ОУЛ МІЙ мн. (1) (молд. улм «берест, в’яз») (назва міс¬ 

цевості у Молдавському князівстві): мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє прїидоша... слоуга наш Станчоул 
Хоусив... и продал... єдино мЬсто от село... на имЬ гдє сЬ 
зовєт Оулмїи (Сучава, 1487 БО І, 516). 

ФОРМИ: наз. Оулмїи (1487 БО І, 516). 
*ОУЛМЬ ч. (1) (молд. улм «берест, в’яз»): А хотар то- 

моу... сєлоу... до оустїє зьподїи оулмилор (Сучава, 1492 
БО І, 510), 
ФОРМИ: род. мн. молд. оулмилор (1492 БО І, 510). 
ОУЛ ОЖИТИ дієсл. док. (8) (що) визначити, встановити, 

діал. уложити (7): ажє самь нє можєть заплатити тоть 
истиньнии што жє оуложать єго оу вину, хочєть ли самь 
король заплатити за нь а єго дЬдичьство соб-Ь оузАти (б. м. 
н., 1352 Р 6); Тег іезІІіЬу коіогу) ... Ьуі па)(1еп зисі’і з\\га- 
]еши и шіпе... коіогаіа % иашпа иїогопа, іо ша]еі’ гарїа- 
Іііі (Луцьк, 1388 ІРЬ 105); а они оужє имаю(т) и друга 
дє(н) напрє(д) оуложити, коли сА нама (по)сполу оузри(т) 
(Сучава, 1457 Сові. II, 810); 
викласти (1): а коториижь то листьі и записи хочємь 

им'Ьти вь оус'Ьхь р'Ьчє(х) и члонкохь, што оу томь ЛИСТЬ 
записаньї и оуложєньї (Сучава, 1439 Сові. II, 712—713). 
ФОРМИ: інф. оуложити (1457 Сові. II, 810); перф. 1 

ос. мн. о(у)ложїли... єсмо 1 (XV ст. БС 9 зв.); єсмо... оуло- 
жили 1 (1435 Р 134); майб. З ос. мн. оуложать (1352 Р 6); 
дієприкм. пас. мин. ор. одн. с. вложєньїмь (1404 Р 70); 
теп. пас. З ос. одн. ж. иіогопа, теїохопа (1388 ІРЬ 105); 
теп. пас. З ос. мн. оуложєньї (1439 Сові. II, 713). 
Див. ще ПОЛОЖИТИ 3. 
УЛОМОКЬ ч. (1) (стп. £оїот§ка, £оІотек) кличка, назва 

безземельного селянина, який служив у дворі феодала: те (ж) 
ачь слоуга рє(ч)ньіи уломокь соусєдоу пана своєго шдодоу, 
алюбо кри(в)доу оучини(т) тогдьі па(н) имєєть за нєго до- 
си(т) оучини(т) (XV ст. БС ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн. уломокь (XV ст. БС ЗО). 
*УЛОЧКА ж. (3) невелика вулиця, вуличка: До того 

копиіца ихь... подле пляцовь... над Городницею... а з дру- 
гое сторони вздлужь до улочки и до пляцовь костелнихь 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27); ино мьі... за его кь намь вЬрную 
службу, тое мЬстце подле Рожества Христова и зь малою 
улочкою и зь корчмою вольною потвержаемь симь листомь 
нашимь (Люблін, 1410 АкБАК XI, 5). 
ФОРМИ: род. одн. улочки (1389 РЕА І, 27); ор. одн. 

улочкою (1410 АкБАК XI, 5). 
*ОУЛОУСЬ ч. (3) (монг. иіиз) володіння, підвладна ха¬ 

нові територія: Штожь одинь слоуга мо(и) вже осмьі годь 
оу вашь оулоусь вьгіаль... ино ми свами коли сАкь жи- 
вємь оу сласти хотА бьі сто такихь било постоупилисА 
бьіхмо (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: знах. одн. оулоусь (1484 ЯМ); наз. мн. влоусм 

(1484 ЯМ); дав. мн. оулоусомь (1484 ЯМ). 
УЛЬЯНА див. УЛИАНА. 
ОУЛ її ч. (2) (особова назва, молд. улиу «яструб»): ми 

илїа воєвода... чинимь знамєнїто... ажє прїидє... жоуржь 
оунгоур'Ьноуль и да(л)... своємоу сєстричичє(ви оу)ли и 
братоу єго юзЬ двЬ сєл'Ь на то.урлоуи (Сучава, 1432 Соз^. 
І, 342—343); мьт пєтрь воєвода... чинимь знаменито... 
ожє тоть истиннии слоуга на(ш), па(н) оулЬ, слоужиль 
намь право и вЬрио (Сучава, 1448 Сові. II, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. оулЬ (1448 Сові. II, 355); дав. одн. 

<оу)ли (1432 Сові. І, 343). 
*ОУМАР1їТИ ^Ш.*0УМ0Р1:ТИ. 
*ОУМАРАТИ див. *ОУМОРИТИ. 
*ОУМЄНШАТИ дієсл. недок. (1) зменшувати: И такжє 

имаємьі ємоу служити и помагати на всЬ єго нєпрїАтєли... 
подлу(г) записовь прє(д)ковь нашихь и ни оу чомь нє 
оу меншаючи (Сучава, 1433 Сові. II, 652—653). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. оумєишаючи (1433 Сові. II, 

653). 
*ОУМЄРАТИ дієсл. недок. (2) умирати, помирати: а 

такожє нїкто николи... да нє можє(т) добивати на сиє на¬ 
ше привилїє заноужє и(х) тараа (!) привилиа изьгили (!) 
коли крьстЬ оумєра(л) (Васлуй, 1464 І>//?«А» 517). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оумєра(л) (1464£>//?«А» 517). 
Див. ще * ПОМЄРТИ, *ОУМЄРТИ. 
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*ОУМЄРТИ дієсл. док. (28) умерти, померти: Тег іезШЬу... 
росНиЬ зшоіеііо оЬусгаіа, пекоіогоЬо... итегїоЬо осі тезіа 
сіо гпезіа... ^егіі Ьу... пісгоііо па пісЬ гпуіа пе гпаіеі’ Ьгапо 
Ьуіі (Луцьк, 1388 ХРЬ 105); Вь книга(х) правєдньі(х) на- 
ши(х) прє(д)ковь... пїсано коли моужь жене оумрєть тогди 
жона все имєнїє своє брала а оу томь діти щкодила (XV 
ст. СЯ 40); А какь поветрее почалосА велми... ино дьякь 
умер, писати било некому (б. м. н., 1497 і 1498 АЛРГ 79); 
коли зять нашь, пань Юрша... вмерь... Ивашко Репа... все 
то привезь до мене (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. вмерь 3 (1494 РИБ 560; 

1498 АЛМ 163); умер 1 (1497—1498 АЛРГ 79); оумерль 
I (XV ст. ВС ЗІ); 3 ос. одн. с. оумєрло (XV ст. ВС 22); 
майб. З ос. одн. оумрєть 7 (XV ст. ВС 24, 28, 31 зв., 35; 
ся 9, 40); умрєть 1 (XV ст. СЯ 9); оумрє(т) 10 (XV ст. 
ВСІ, 7 зв., 8, 23 зв., 24, 31 зв., 35, 35 зв.; СЯ 9, 40); 
оумрє 2 (XV ст. ВС 28, 31 зв.); дієприкм. акт. мин. знах. 
одн. ч. итегІоНо, оумєрль(г) (1388 ХРЬ 105; XV ст. 
ВС 31). 
Див. ще *ПОМЄРТИ, *ОУМЄРАТИ. 
ОУМЄСТО див. В'ЬМ'БСТО. 
*ОУМЄТИ див. ^УМ'БТИ. 
ОУМЄШАТИ СА див. ОУМИШАТИ СА. 
*ОУМИСЛИТИ див. *ОУМЬ1СЛИТИ. 
*ОУМИСЛЬ див. ОУМЬІСЛЬ. 
*0 УМИ ШАТИ С'Ь див. ОУМИШАТИ СА. 
ОУМИШАТИ СА, ОУМЄШАТИ СА, ОУМЬІШАТИ СБ 

дієсл. док. (10) 1. (у ідо, у чім) умішатися, втрутитися (у що) 
(9): а кто имє(т) оумішатисА оу тоє вьішєписанноє... то(т) 
оузри(т) великою казни и оургїю г(с)вами (Сучава, 1447 
Сові. II, 289); а кто сі покуси(т), чєрє(с) сє(с) лист(ь н)а(ш), 
да имєт сА умішати, бу(д) оу чє(м), то(т) є(ст) противни(к) 
на(ш)... и оузри(т) на(д) собою нашу казнь (Сучава, 1463 
Сові. 8. 45). 

2. (без додатка) змішатися, перемішатися (1): а тако(ж) 
коли сі знаидоу(т) о(т) наши(х) татарь межи манастьірски- 
ми татарьі що боудє(т) сі оумишали оу сеси розмирици, а 
мьі имаємь и(х) оузіти опА(т) наза(д) (Сучава, 1435 або 
1436 Со5*. І, 495). 
ФОРМИ: інф. сА\... оумєшати 1 (1457 ВО І, 4); сі... оуми- 

шати 1 (1456 £>/Р«А* 511); см... оумишати 1 (1456 ПІША» 
511); майб. З ос. одн. имєт, имє(т) см умішати 1 (1463 
Сові. 8.45); имє(т) суміщатись 1 (1447 Со5/. II, 289); майб. 
II 3 ос. мн. боудє(т) сі оумишали (1435 або 1436 Сові. І, 
495); баж.-ум. сп. перф. З ос. одн. ч. щобьісм... оуміша(л) 
(1447 Со5^. II, 288); нак. сп. З ос. одн. да сі...оумішає(т) 
1 (1452 £/Р«А» 500); да сі... оумишаєть І (1458 £>/Р«А» 
513); 3 ос. мн. да см оумішаю(т) (1448 ДГПР). 

*ОУМНОЖИТИ дієсл. док. (1) (що) умножити, збільши¬ 
ти: И милїи богь да оумножит вам лєта, амин (Торговище, 
1481 ВИ II, 358). 
ФОРМИ: нак. сп. З ос. одн. да оумножит (1481 ВО II, 358). 
Див. ще ПРИМНОЖИТИ. 
* УМОВА ж. (2) угода, умова, домовленість: Про то я... 

записала есми, подлугь слова мужа моего, князя небощика 
умовьі: десятину кь светому Спасу кь Кобрьіню (Кобринь, 
1401 АкВАК III, 2); а мьі такєжь твоєи милости хочомь 
бьіти радьни и помоцни оу твою прьігодоу и потребу, на 
всАкого твоєго нєпрьіАтєлА, подьлугь нашоє оумовн сь 
тобою и прьісеги (б. м. н., 1498 ВО II, 414). 
ФОРМИ: род. одн. умовьі, оумовьі (1401 АкВАК 111, 2; 

1498 ВО II, 414). 
*0 УМОВИТИ дієсл. док. (3) домовитися, умовитися: 

па(к) ли бьіхо(м) нє дали тьі(х) золотьі(х) которого року на 
оу (м)олвєнїи дни... то(г)да по(д)дає(м) сА королеви пор¬ 
скому... по(д) другую шє(ст) со(т) золотьі(х) дукатовь 
(б. м. н., 1421 Сові. І, 142); Пришоль перед нас кн<А)зь 
Василєи из братом своимь... а повєдали намь, штож оумо- 
вили межи собою о ивачевськии стави (Луцьк, 1463 А5 І, 
55); А при тьіх моих умовеньїх речах, при сем моем запис- 

ном листе били панове люде добриє... которьіе панове.., 
печати свои приложили к сему моєму листу (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. оумовили (1463 А8 І, 55); діє¬ 

прикм. пас. мин. знах. мн. ч. оу(м)олвєнїи (1421 Сові. І, 
142); місц. мн. при... умовеньїх (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
Див. ще *ОУМОЛВИТИ. 
*ОУМОЛВА ж. (1) умова, застереження: вїділосА на(м) 

за нєпо(до)бноє ижє такий кро(т)кии запїсань бє(з) оумо(л)- 
ви не бил-ь діржань (XV ст. СЯ 41 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. оумо(л)вьі (XV ст. СЯ 41 зв.). 
*ОУМОЛВИТИ дієсл. док. (3) (з ким і без додатка) до¬ 

мовитися, умовитися: будєть вєдомо оусємь... ажь Азь 
панко слуга королєвь та(к) єсмь оумолвиль и договориль 
со кнАземг скиригаилом'ь и срокь єсмь оучиниль на роз- 

тво х(с)во... дати ми двєстє рублеві кнзю скиригкаилу 
(б. м. н., 1387 СП № 12); ми оуставлАємь такьш моужь 
имєє(т)ли пєнєзи братїя (!) любо пороукоу оу тьі(х) пінє- 
зехь, алюбо нєкоторьш слюбь оумо(л)вєнии, ми то все о(т)- 
зиваємь а нивошто оборочаємь (XV ст. СЯ 41); мьі стефань 
воєвода чинимь знаменито... ажє єсмо (або єсмь.— Прим, 
вид.) оумолвилн и с прє(д)рєчєними паньї и с коруни пор¬ 
ско А, коториижє сА иснимали с нами, оу сєрєтА (Серет, 
1445 Сові. II, 728—729). 
ФОРМИ: перф. ї ос. одн. ч. єсмь оумолвиль (1387 СП 

№ 12); 1 ос. мн. єсмо оумолвили (1445 Сові. її, 728—729); ді¬ 
єприкм. пас. мин. знах. одн. ч. оуморвєньїи (XV ст. СЯ 41). 
Див. ще *ОУМОВИТИ. 
ШЮкТТУ дієсл. док. (6) 1. (кого) умертвити, уморити 

(1): а пе^езіее пазгоу... ргузіаЬІ... Ьогопііу Іеіе, іпо гпіа 
ипіаізідуо \ує1є! іеіе ишогуіу (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
[.XXVI, 139). 

2. (що) (оголосити недійсним) скасувати, анулювати (5): 
право такь нашло ажь па(н) ивашковьі листи оуморєни 
на віки ажь нє имаєть ими оуспоминати- сА (Зудечів, 1413 
Р 83); тотьі записи... скажено и оуморєно чинимь, вирі¬ 
каючи от сєго часоу на потоум жаднои моци нє иміти ани 
твердити (Сучава, 1462 ВП II, 285). 
ФОРМИ: інф. ишогуіу (1433 ЗНТШ ^XXVI, 139); теп. 

пас. З ос. мн. уморений 2 (1428 Р111; 1430 Р 116); оуморє¬ 
ни 2 (1413 Р 83; 1421 Р 95); дієприкм. пас. мин. знах. одн. 
с. оуморєно (1462 В О II, 285). 
Див. ще *ОУМОР^ТИ. 
*ОУМОРЬАТИ див. ’^ОУМОР'БТИ. 
*ОУМОР1їТИ дієсл. недок. (4) (що) скасовувати, анулю¬ 

вати: про тожє слюбуєму (!) и слюбили єсмо,.. королеви,,, 
нє помАноути ти(х) листовь... и оумарАємь и(х) симь ли- 
сто(м) наши(м) (Бирлад, 1435 Сові. II, 679); И такиж по- 
твєржаєм... тотьі записьі оумарімо тим то листомь (Суча¬ 
ва, 1462 ВО II, 285); И такиж естли бьіхом ми имали кото- 
рїи ричи... алибо присігоу... против єго милости... тоє 
оусє казимо и оуморіємо ис сим нашим листом (Коломия, 
1485 ВО II, 372). 
ФОРМИ; теп. 1 ос. мн. ! оумарімо 1 (1462 ВО II, 285); 

оуморіємо 1 (1485 В О II, 372); оуморьлємь 1 (1448 Сові. 
II, 734); оумармємь 1 (1435 Сові. II, 679). 
Див. ще КЛЮНУТУ 2. 
*УМ'Ь ч. (1) О ц е л и м у м о м див . * ЦІЛЬНІ. 
ФОРМИ: ор. одн. умом (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
*ОУМР'ЬТВИТИ дієсл, док. (3) (що) скасувати, оголо¬ 

сити недійсним, анулювати: право так нашло ажє па(н) 
дмитрь данилови(ч) з роудьі річь свою стратиль о поле и о 
доубровоу сАхово и листьі єго оуморєнии и оумрьтвєнии 
на віки (Зудечїв, 1428 Р 111); али оуси листовь котори 
єсмо иміли на пана бартоуша, а мьі тоти листовь нашихь 
оуси оумрьтвимь и оугасимь и симь нашимь листомь 
(1458 Сові. II, 815). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. мн. оумрьтвимь (1458 Сові. II, 815); 

теп. пас. З ос. мн. оумрьтвєнии (1428 Р111; 1430 Р 116). 



•ОУМЬІСЛИТИ — 477 — оунгоур-бноуль 

*ОУМЬ1СЛИТИ діесл. док. (10) задумати, замислити: 
Іішузіііі їезгпо5рапу гасіагпі пазгігпі і сіаіірга^а і шоіпозіі... 
те52каіис2Іт ш Іот рапзіше пазгош (Луцьк, 1388 2РЬ 
103); мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... ажє оумисли¬ 

ли єсми блгьтмь нашимь оумьісломь и дали єсми нашємоу 
манастири... о(т) нємца єдно село (Сучава, 1438 ОІЯ«А» 
472); А та<ко) (або та(мо).— Прим, вид.) оу тот жє час... 
пан Юга (вист)ЇАрник оумисли своим добрим промислом 
и своєю доброю (волє)ю, и оучинил за своє з(дравї)є, и за 
доуши свАтопочивших (родитєлєи своих) (Сучава, 1478 
ВО І, 219). 
ФОРМИ: аор. З ос. одн. оумисли (1478 ВИ І, 219); 1 ос. 

мн. оумьіслихмо 1 (1443 ПГСММ)\ оумислихьмо 1 (1473 
ВО І, 181); перф. З ос. одн. ч. оумисли(л) (1435 або 1436 
Созі. І, 494); 1 ос. мн. оумьіслили єсми 3 (1438 О В Ас 27; 
0!Я«А$ 472; 1451 Соз^. II, 401); оумьіслили есмьі 1 (1429 
Сові. І, 248); итузШі іезшо 1 (1388 І.РЬ 103); дієприсл. 
перед. оумисльівши(1435 Сові. II, 639). 
Див. ще МЬІСЛИТИ 2, *ПОМЬ1СЛИТИ, *ОУМЬ1СЛИ- 

ТИСА. 
*ОУМЬ1СЛИТИ СА діесл. док. (1) задумати, замислити: 

Сєго ради мн оу томь видЬвши их доброє произволєнїє 
и доброю лагодоу мєж нами на то, а мн сА єсми оумьіслили 
нашимь добримь промислом... яко да оутврьдим и оукр'Ьпим 
наш мо(на)стирь от Поутнои (Сучава, 1472 ВО І, 169—170). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. са єсми оумьіслили (1472 ВО І, 

169). 
Див. ще МЬІСЛИТИ 2, *ПОМЬІЄЛИТИ, -ОУМЬІСЛИТИ. 
ОУМЬІСЛЬ ч. (27) 1. умисел, замисел, задум (24): мн 

алєксандрь воєвода... чинимьі знаємо... ожє єсмьі оучини- 
ли с нашою и ис посполнєю радою ис нашимь добрьі(м) 
оумьісломь... и дали єсми сгЬи єп(с)пии нашои два села 
(Сучава, 1403 ДГАА)\ нє єсть то ди(в) ани новина ижє пи- 
са(л) такий рЬчи которьш писа(л) ка(к) нашь нєприятєль и 
кролє(в)ства нашєго мнслА и оумьісло(м) нєприятєлски(м) 
жадая а хотА своими льстивнми писмн мисли ваши... о 
на(с) оувєсти оу вотп'Ьньє (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ); А по нашєм животе, кто боудєт господарь 
нашєи зємли молдавскои... а тот аби нє пороушил нашєго 
даанїа... на да оутврьдит и оукр'Ьпит, понєжє дали єсми 
сь вьсАм добрим оумнслом (Сучава, 1487 ВО І, 312—313). 

2. умисел, замисел, намір (3): И твоя милость вь томь 
иашомь дєлє поснлаль кь нєму своєго посла, напоминаю- 
чьі єго, штобн оть того оумьіслоу и воли своєє ся повьстяг- 
нуль и што боудєть шкоди зємли нашой подєлаль, то би 
намь оправиль (б. м. н., 1498 ВО II, 413); и ми тогди... 
нашого посла до великого князя московьского послали, 
напоминаючи єму, штобн онь оть того оумьіслоу и воли 
своєє повьстягнуль (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 
ФОРМИ: наз. одн. оумьісль (XV ст. ВС 39); род. одн. 

оумьіслоу (1498 ВО II, 413; 1499 ВО II, 447); ор. одн. оумьіс¬ 
ломь, оумьісломь, оумьіслом, оумьісло(м) 20 (1403 ДГАА; 
1404 Сові. II, 625; 1408 Сові. 1, 60; 1411 МіН. АіЬ.; 1427 
ОІЯ«Ау> 450; 1431 Сові. І, 325; 1438 ОВАс 27; 1440 МіН. 
208; 1458 ВО І, 6; 1487 ВО І, 313 і т. Ін.); оумисломь, 
оумисло(м) 4 (1434 ДГСММ; 0/і?«Л» 464; 1435 або 1436 
Сові. І, 494; 1457 Сові. II, 809). 
Див. ще *МЬ1СЛЬ, *ПОМЬ1СЛЬ, *ПР0МЬ1СЛЬ, *ОУ- 

МЬІШЛ'БНЬЄ. 
*ОУМЬ1СЛЬ1ТИ див. ^ОУМЬІСЛИТИ. 
ОУМЬІШАТИ С'Й див. ОУМИІ1ІАТИ СА. 
*0УМЬ1ШЛИНИ8 див. *ОУМЬ1ШЛ'БНЬЄ. 
*ОУМЬ!ШЛ1гНЬЄ с. (4) (цсл. оумьішлєниє) !. замисел, 

задум (3): Мьі кнАзь володиславь... нашєю доброю волею 
и нашимь добрьімь оумншл'Ьньємь то єсмьі вчинили (Бохур, 
1377 Р 23—24); А сє я Фєбрунь воєвода перємьішльскии 
познавамь то... доброю волею своєю и добримь оумиїшгЬ- 
ньємь своимь (Перемишль, 1391 Р 45). 

2. роздуми, вагання (1): А мн имає(м) тоє оусє пол пити и 

дилати... без жадного оумьішлиниА и нагабаниА (Сучава, 
1462 ВО II, 293). 
ФОРМИ: род. одн. оумьішлиним (1462 ВО II, 293); 

ор. одн. оумьішлЬиьємь (1377 Р 24; 1378 В 26; 1391 Р 45). 
Див. ще *МЬЇСЛЬ, *ПОМЬЇСЛЬ, *ПРОМЬЇСЛЬ, ОУ¬ 

МЬІСЛЬ. 
Пор. ^ОУМЬІСЛИТИ. 
ОУМ'БСТО див. ВЬМ'БСТО. 
*ОУМ1їТИ діесл. недок. (4) (робити що) бути обізнаним 

(з чим), вміти (робити що): тогдн на роцЬ... з добримь роз- 
мишлениємь мно(г) добрьі(х) люди(и) ис право(м) оумЬю- 
чи(х) ради оуживши(х)... осудили єсми и осужАємь ажє... 
кроль влодиславь... ближши(и) єсть к тому м-Ьсту к тичи¬ 
ну... нижли тни пани Адвига и... алжб^та (Медика, 1404 

Р 70); Сироти што по оци и мтри изостаноуть оу моло¬ 
дості а имаю(т) пагабакїє частеє о(т) людей што (ж) и(х) 
на право позивають а они єщє не оумєю(т) правова(т) (XV 
ст, ВС 40 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. оумєєть (XV ст. ВС 25); 3 ос. 

мн. оумєю(т) (XV ст. СЯ 40 зв.); перф. З ос. одн. ч. умель 
(XV ст. ВС 10 зв.); дієприкм. акт. теп. род. мн. оумЬю- 
чи(х) (1404 Р 70). 

*ОУМгЬШАТИ ЄБ див. ОУМИИ1АТИ СА. 
*ОУМ'БІ11АТИ СА див. ОУМИШАТИ СА. 
! ОУНАЧАТОМЬ (ОУНОУЧАТОМЬ) див. *ОУНОУЧА. 
ОУНГОУЛ, ОУНГЮЛ ч. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): Ино ми видЬвшє... токмєжь и полною запла- 
тоу, а ми такождє ... єсми дали и потврьдили Марти... тоє... 
село на им-Ь Оунгюл (Сучава, 1462 ВО І, 52). 
ФОРМИ: наз. одн. Оуигоул, Оунгюл (1462 БО І, 52). 
ОУНГОУРАШЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): ТАм ми видЬвши єго... слоужбою до нас... 
далі... єсми ємоу... мєсто... на имЬ, Оунгоурашїи (Сучава, 
1468 ВО І, 130); а хотар... оусє потоком долоув до хотарп 
Оунгоурашилор (Сучава, 1490 ВО І, 398). 
ФОРМИ: наз. Оунгоурашїи (1468 ВП І, 130); род. молд. 

Оунгоурашилор (1490 ВО І, 398). 
♦ОУНГОУР'БНИ мн. (6) (назва села у Молдавському 

князівстві): а (хотари оунгоур'Ьномь) от бакова... прости 
ерьди чєрєтїи на конєць долину (Сучава, 1409 Сові. І, 64— 
65); т'Ь(м) (ми) дали єсми ємоу ... половина села о(т) оун- 
гоур-Ьни (Сучава, 1448Сові. II, 355); гЬ(м) (ми)... дали и 
потврьдили є(с)ми ємоу... села, на им'Ь нєгоєщи и... оу(н)- 
гоурЬни (Сучава, 1472 Сові. О. 26). 
ФОРМИ: наз. оу(и)гоурЬни, (оунгоурЬн)и 2 (1409 

Сові. 1,64; 1472 Сові. О. 26); зам. род. против, (от) оунгоу- 
рЬни (оу(н)гоур'Ьии) 2 (1448 Сові. II, 355; 1472 Сові. О. 
26); дав. (оунгоур*номь) 1 (1409 Сові. І, 64); (оунгоур-Ьно- 
мм) 1 (1409 Сові. 1, 65). 
ОУНГОУР1Ї ЛИНЬ ч. (1) (особова назва, молд. «угорець»): 

мьі илїа воєвода... чинимь знаменито... ожє... пєтрь 
оунгоурьнинь о(т) драг(ош)єва поль... (сл)оужить намь 
правою и в'Ьрною слоужбою (Сучава, 1436 Со5?. І, 467). 
ФОРМИ: наз. одн. оунгоурьнинь (1436 Со5^. І, 467). 
Див. ще ОУНГОУР'БНОУЛЬ. 
УНГОУР'ЬНОВЬ ч. (1) (особова назва): ми стєфа(н) 

воєво(д)а знаменито чини(м)... ожє прїидоигЬ... па(н) нван- 
ко унгоур'Ьновь и(с) панею своєю... и продали свою пра- 
воую о(т)ниноу (Сучава, 1466П//?«А» 519). 
ФОРМИ: наз. одн. уигоур'Ьиовь (1466 П//?«А» 519). 
ОУНГОУР'ЕНОУЛЬ, ОУНГОУР^НОУЛЬ ч. (2) (особо¬ 

ва назва, молд. «угорець»): мьі алєксандрь воєвода... чинимь 
знаменито... ожє... пань жоуржь оунгоур'Ьноуль намь 
правою и в'Ьрною службою служиль (Сучава, 1409 Со5*. 
І, 64); ми илїа воєвода,,. чинимь знамєнїто... ажє прїидє... 
жоуржь оунгоур'Ьноуль и да(л)... юз'Ь дв-Ь сєл'Ь на тоурлоуи 
(Сучава, 1432 Сові. І, 341—342). 
ФОРМИ: наз. одн. оунгоурЬноуль, оунгоурЬиоуль (1409 

Сові. І, 64; 1432 Сові. І, 341), 
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Див. ще ОУНГОУР'БНИНЬ. 
ОУНГЮЛ див. ОУНГОУЛ. 
! ОУНИКОВЄ <ОУНОУКОВЄ> див. ОУНОУК. 
ОУНКЄТЄЩИ, ОУНКЄТЄЩЇИ мн. (2) (назва селища 

у Молдавському князівстві): а ми тако(ж)дє и о(т) на(с) 
єсми ємоу дали и потвердили тоє пр'ЬСЮрєчєноє селище, 
на им*Ь оункєтєщи (Сучава, 1483 Сові. 5. 122). 
ФОРМИ: наз. оункєтєщи, оункєтєщїи (1483 Сові. 5.121, 

122). 
ОУНКЇЄ ч., невідм. (1) (особова назва): А на то є(ст)... 

вєра п. оункїє (и д'Ьтїи єго) (Сучава, 1436 Со5^. І, 484). 
ОУНКЛАТА, ОУНКЛАТА, ОУХЛАГЬ ч. (26) (особо¬ 

ва назва): мьі боАрє... алєксандра воєводьі... па(н) оу(н)- 
кл-Ьта и бра(т) єго татоми(р)... знаємо чинн(м)... и(ж) єсми 
дали... сєрє(т) мисто... сєстр'Ь господарА нашєго королА 
по(л)ского (б. м. н., 1421 Со5^. І, 141—142); а на то є(ст) 
в-Ьра... пана оунклЬта... и в'Ьра вс^(х) бо<я)рь наши(х) 
молдавскьі(х) (Васлуй, 1436 Со5^. І, 444—445). 
ФОРМИ: наз. одн. оуикллта, оунклЬта, оу(и)кл£та 4 

(1421 Сох*. І, 142; 1429 Сові. І, 280; 1433 Сові. II, 650; 
1434 Сові. II, 666); ! оуклмтЬ 1 (1436 Сові. II, 701); зам. 
род, в-Ьра пана оуиклдта, оунклЬта 6 (1432 Сові. І, 338; 
1435 МЗФ; 1436 ВАМ 29; Сові. І, 445, 450, 473); род. одн. 
оункл/Ати, оунклЬтьі 5 (1435 А І/В; 1436 Сові. І, 455, 460, 
481, 488); оуикл*ти, оуикллуги 5 (1428 Сові. І, 221; 1431 
Сові. І, 318; 1434 463; Соз*. І, 386; 1435 Сові. І, 424); 
оунклЬтЬ 2 (1428 Сові. І, 218, 224); ! оукллть* 1 (1433 Со5/. 
II, 594); ! оунчл/лти 1 (1434 Со5*. І, 374); ! оунклтн 1 (1428 
Сові. І, 228). 
Див. ще ОУНКАГЬ. 
! ОУНКАТА диз. ОУНКЛАТА. 
^УНК'БТЬ див. ОУНКАГЬ. 
ОУНКАГЬ ч. (2) (особова назва): ми стєфа(н) воєвода... 

знаменито чини(м)... ожє прїидє... слоуга на(ш), васко 
оункАгь... и прода(л) своє правоє о(т)ниноу (Сучава, 1483 
Сові. 8. 121). 
ФОРМИ: наз. одн. оункмть (1483 Сові. 5. 121); дав. одн. 

оуикЬтм (1483 Сові. 5. 122). 
Див. ще ОУНКЛАТА. 
! ОУНОЧАТОМЬ (ОУНОУЧАТОМГ») див. * ОУНОУЧА. 
ОУ НОЧІ див. В НОЧИ. 

ОУНОУК, ОУНОУКЬ, ВНОУК, ВНУКЬ ч. (114) 1. (син 
сина або доньки) внук, онук (112): А також приидє... 
(Гра)да и своими оуноукьі... и стокмили с'Ь и своєю сестрою 
Чєрною (Сучава, 1461 БО І, 45); по(д)писана бисть сня 
капли(ца повел'Ьнї)емь,-_, пренаяснЬішей паней елизаветьі 
іс поколенья цЬ(са)рьского вноука... цесаря жикгимонта 
(Краків, 1478 ОБРН 130); Пан Триколич дворник пишєт 
моєи паней Нєгрити, и моєи дочци НАгши... и оуноукоу 
моемоу Михоуци (Торговище, 1481 БО II, 358); А о дочку 
твою и о внука твоего, твои посли твоєй милости шьірєй 
повєдають вь каковой почьстивости ихь ховаєть (б. м. н., 
1498 В О II, 414); и оуставши наши слоуги Сима и брат єго 
Оника та заплатили оуси тоти вишеписаннїи пицЬзи... оу 
роуки... оуноуком Крєца (Ясси, 1500 ВИ II, 175). 

2. (тільки у мн.) (нащадки) внуки, онуки (2): а в то не 
надобє оуступатисА ни оунукумь єй, ни плємєню є*Ь (Пе¬ 
ремишль, 1359 Р 10); ми стєфань воєвода... знаменито 

чини(м)... єжє... дали є(с)ми стои црвки (!)... тоти цигани... 
И С'Ь оусими чєлЬ(д)ми и(х) и дЬтми и(х) н оуси(м) родо(м) 
и плємєнє(м) и(х) и оуноуци и(х) (Дольний Торг, 1458 
ПГСММЦ). 
ФОРМИ: наз. одн. оуноук, оуноукь 9 (1462 ВО І, 66; 1476 

ВИ І, 208; 1495 ВБ II, 57, 69; 1495 8СІМ рі. II; 1497 ВИ 
II, 99, 108; 1499 ВП II, 160); внукь, виоук 2 (1486 ВП І, 
289; поч. XV ст. Р 75); зам. дав. оу руки... оуноук З 
(1495 ВП II, 69; 1497 ВИ II, 99, 111); внук 1 (1486 ВВІ, 
290); род. одн. внука, вноука (1478 ОБРН 130; 1496 ВП II, 
405); дав. одн. оуноукоу (1468 ВП І, 130; 1472 ВИ І, 172; 

1481 ВО II, 358; 1495 ВО II, 57; 1495 ВСІМ рі. II; 1497 
ВО II, 96); знах. одн. виука (1498 ВО II, 414); ор. одн. 
оуноуком 1 (1495 В О II, 80); зам. ор. мн. сь оусимь оуноу- 
комь своимь 1 (1472 В О І, 169); наз. мн. оуиоуковє 40 
(1488 ВО І, 323; 1489 ВО І, 376; 1490 ВО І, 434; 1491 ВО 
І, 447; 1492 ВО І, 509; 1493 ВО II, 3; 1494 ВО II, 34; 1495 
ВО II, 39; 1497 ВО II, 96; 1500 Со5/. 5. 234 і т. ін.); ! оноуко- 
вє І (1489 ВО І, 373); ! оноковє 1 (1490 В О І, 394); ! оуни- 
ковє 1 (1493 СУО 6); оунуки 4 (1474 РГС; 1495 ВО II, 84); 
оунукьі 2 (1474 РГС); оуиоуци 1 (1478 ВО І, 218); зам. 
род. от... оуиоуковє 2 (1499 ВО II, 162; 1500 РА 260); 
от оуноуки 1 (1480 ВО 1,237); зам. дав. оу роуки слоу- 
зЬ нашємоу... и сестри єго... оуиоуковє ПоуА 3 (1488 ВО 
І, 355; 1489 ВО І, 373; 1491 ВО І, 447); зам. ор. с оуноуци 
1 (1458 ПГСММЦ); род. мн. оуноуков (1491 ВО ї, 452); 
дав. мн. оуноуком, оуноукомь 12 (1472 С05/. 5. 87, 88; 
1493 СУО 6; 1495 ВО II. 69, 85; 1497 ВО II, 107. 124; 
1499 ВО II, 147, 154; 1500 ВО II, 175); оунукумь 1 (1359 
Р 10); ! оуноуковом, оуноуковомь, оуноуково(м) 9 (1495 
ВО II, 53, 59; Со5*. 5. 193; ПГВСР; 1497 ВО II, 116; 
Сові. 3. 223); знах. мн. оунуки 1 (1474 РГС); оуноуки 1 
(1461 ВО І, 45); оуну(к) 1 (1474 РГС); ор. мн. оуноуки 2 
(1461 ВО І, 45); оунуки 1 (1474 РГС). 
Див. це*ПРАОУНОУЧА, *ПРг£ОУНОУКТ>, ОУНОУКА, 

*ОУНОУЧА 1. 
ОУНОУКА, ВНОУКА, ОНОУКА ж. (38) (донька сина 

або доньки) внучка, онука: А по єго живогЬ, жон(ьі єго) 
Марєньї, и оуноукамь єн АнушЦ'Ь и Стан'Ь, и дЬтє(м их)..: 
нєпороушєно николижє на в-Ьки (Сучава, 1424—1425 
ОВАс 19); Сє А кнАгини ИвановаА Семеновича Кобрьінь- 
скаА... Фєдка... кн(А)зА Андр-ЬА Володимировича вноу- 
ка... чиню знакомито сим моимь листом... комоу того по- 
тр-Ьбь видати албо чтоучи слншати (Добучини, 1487 АЗ 
І, 239); И оустах господство ми и заплатих оуси вьішєпи- 
санньїи пин'Ьзи... оу роуки Мароушки... и... дроугои Мар*- 
шки, дочци Олчини, оуноукамь ИлїАша Крьжєвича (Гир- 
лов, 1499 ВО II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. оуноука 15 (1488 ВО І, 361; 1490 

Сові. 5. 141; 1491 ВО І, 448; 1493 ВП II, 14; 1495 ВИ II, 
53, 55; 1497 В О II, 119; 1498 ВИ II, 126; 1499 ВП II, 153 
і т. ж.); вноука 1 (1487 АЗ ї, 239); зам. род. дали... 
єсми... о(т)ннноу жони є(г), оноука михаилашєва 1 (1456 
Сові. І, 577); от оуноука 1 (1479 ВАМ 61); зам. дав. 
заплатили... оу роукьі Насти и оуноука єи 2 (1491 ВО 
І, 449; 1495 ВО II, 55); дав. одн. оуноуки 5 (1488 ВО І, 
362; 1490 Сові. 8. 141; 1493 ВО II, 27; 1495 ВО II, 53); 
оуноуки 2 (І493 СУО 6; 1499 ВО II, 154); оуноуць і (1461 
ВО І, 45); знах. одн. оунЖкЖ (XV ст, ВС 21 зв.); наз. мн. 
оуноуки 2 (1497 ВО II, 118; 1499 РА 257); оуноуки З 
(1499 ВО її, 153, 166); зам. дав. оу роуки падчєрицам 
єго... оуноуки пана КороуА 1 (1484 ВО І, 286); дав. мн. 
оуноукамь, оуноукам (1424—1425 О В Ас 19; 1499 ВО II, 
154). 
Див. ще ОУНОУК, *ОУНОУЧА 2. 
ОУНОУКЬ див. ОУНОУК. 
*ОУНОУЧА с. (397) І. (тільки у мн.) (нащадки) вну¬ 

ки, онуки (396): А по семь ненадобе вступоватись ни детемь 
моимь, ни внучатомь, ни всему роду моєму до века, ни вь 
люди церковьния, ни во вся суди ихь (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1^1, 3); то дали єсми имь оурюкь со оусЬм до- 
ходомь и дЬтємь ихь и оуноучатомь ихь и праоунучатомь 
их (Сучава, 1393 Сові. І, 13—14); а пак ли бьі хотЬ(л) хто 
по(д) пано(м) гриико(м) стрєчєновичо(м) ТЬІХЬ ИМ'йНЄИ 

добивати или по(д) єго дєтми или по(д) єго внучати и по(д) 
єго счєтки... взАти тогдьі перв-Ьє имаєть дати триста ко(п) 
шнроки(х) грошей пану гринку а любо єго дЬтє(м) а любо 
внучато(м) и ближни(м) єго то(ж) (Острог, 1437 Р 136); 
да є(ст) и(м) о(т) на(с) оури(к) и сь вьсємь доходо(м) и 
д-Ьтє(м) и(х) и оуноучато(м) ихь (Сучава, 1500 Сові. 5. 
234). 
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2. (донька сина або доньки) внучка, онука (1): Пан Три- 
колич дворник пишєт... оуноучати моєи Мара (Торгови¬ 
ця, 1481 Вй II, 358). 
ФОРМИ: дав. одн. оуноучати (1481 ВО II, 358); наз. мн. 

оуноучата (1443 Сові. II, 129; 1484 Ви І, 285; і487 Л5 
І, 86; ВО І, 310, 312); дав. мн. оуноучатомь, оуиоучатомь, 
оуноучатом, оуноучато(м), (оуноу)чатомь, оуноучатом(ь), 
оуноуча(томь), (оуноу)чатом, оуноуча(том), (оун)оучатом, 
оуноучатом(ь), оун(оуча)том, (оуноу)чато(м) 321 (1393 
Сові. І, 14; бл. 1400 Сові. І, 26; 1407 Сові. І, 56; 1409 
Сові. І, 65; 1411 Сові. І, 84; 1415 Сові. І, 121; 1435 І)//<«Л» 
465; 1467 ВО І, 119; 1483 Сові. 5. 122; 1500 РА 260 і т. ін.); 
внучатомь, внучатом, виучато(м), в(ноуча)томь 17 (1322 
ЛрхЮЗР І/УІ, 3; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1433 Р 119; 1436 
Сові. І, 455; 1437 АЗ І, 34; 1444 АЗ І, 40; 1446 АкЮЗР 
I, 18; 1451 Р 156; 1462 ВО І, 76; 1488 АЗ І, 242 і т. ін.); 
оноучатомь, оноучатом, оиоучато(м), онучато(м), онуча- 
томь 13 (1433 Сові. І, 350; 1442 Сові. II, 10!; 1443 
Сові. II, 155; 1448 Сові. II, 342; 1453 Сові. II, 458; !455 
Сові. II, 540, 549; 1456 Сові. II, 577; 1476 ВО І, 211; 1497 
ВО II, 112 і т. ін.); оуноучмтомь, оуноучмтомь, оуиоучм- 
то(м) 14 (1424 Сові. І, 162; 1429 Сові. І, 270, 290; 1431 
Сові. І, 317; 1433 Сові. І, 364; 1434 Сові. І, 374; 1438 Сові. 
II, 15; 1443—1446 Р 147; 1473 ВО І, 190; 1479 Сові. 3. 98 
і т. ін.); вноучмто(м), вноучмтом 2 (1401 ЗКЄ; !479 ВО 
І, 228); оуиоучлтамь 1 (1419 ОІР «Л» 444); оуноучєтомь, 
оуиоучетомь, оуноучєто(м), (оу)ноучєто(м) 5 (1400 £>//(«Л» 
433; Сові. І, 37; 1414 ОІР«А» 441; Сові. 1, 111; 1479 ВО 1, 
226); Іоуиочатомь, оуночатом 5 (1412 ОІР&А» 440; 1439 
Сові. II, 52; 1443 Сові. II, 138; 1468 ВО І, 125; 1490 ВО 
І, 434); їоуначатомь 1 (1429 Сові. І, 258); ! оуоуиоучато(м) 
1 (1456 Сові. II, 569); оуноучатоу(м) 1 (1497 Сові. 3. 209); 
! оучатомь 1 (1392 Сові. І, 7); ! ноучатомь 1 (1436 Сові. 
І, 467); ор. мн. оуиучатьі, оуноучати 4 (1418 Сові. І, 127; 
1487 Л5 ї, 85); оуноучати 2 (1462 Сові. О. 11; 1480 ВО І, 
243); вноучати 2 (!378 Р 26; 1437 Р 136). 
Див. ще *ПРАОУНОУЧА, *ПР'БОУНОУКЬ, ОУНОУК, 

ПУНПУІ^Д 

*ОУНОУЧА див. *ОУНОУЧА. 
! ОУНЧЛАТИ (ОУНКЛАТИ) див. ОУНКЛАТА. 
ОУНЬ див. ОНЬ і. 
* 11 МАТУ діесл. док. (1) О и п і а І у и п і а І з І цг о 

(1) взяти в полон, полонити (кого): а пе^езіее (!) пазгоу... 
ргузіаЬІ ро гушоіе Ьгаїа пазгеїіо... Ьогопііу іеіе, іпо ипіа 
и піаїзіию игеїеі іеіе итогуіу (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 139). 
ФОРМИ: діеприсл. перед, ипіа (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

139). 
Див. ще ИМАТИ 1 2, ИМИТИ 1 1, ИНАТЬ 1. 
*ОУНЯКА див. ОУНОУКА. 
*ІІРАО ч. (І) (істп. ирасі) втрата відданої у заставу ре¬ 

чі внаслідок прострочення терміну викупу: Тег іезШЬу 
сгегег ирасі, рохоїіі, аЬо 2Іосіе]5І\7а... гесгі зшзі газІа\\Те- 
путі 2азіа\уаші иігаїіі Ьу, а сЬгезІ’іапіп коїогуі Ьу іети 
газі:а\л/іі шзіакі) пе таіеіЬ.. ЬаЬаіі (Луцьк, 1388 %РЬ 104). 
ФОРМИ: знах. одн. ирасі (1388 £РЬ 104). 
*0УПАДАТИ діесл. недок. (32) (у ідо і без додатка) 

(про річку) впадати, вливатися (ЗО): о(т) оустьА теплиць,., 
к потокоу к лоужєшєв-Ь кдє оупадоуєть в ню оустьємь 
пото(к) волоуєвь (Зудечів, 1413 Р 83); и пришедши тамь 
где впадаегь ричка Дидовка и тамь застальїсмо пана Дани¬ 
ла (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); Надаю Городище... И зо 
(в)сєю зє(м)лєю На(д) рєкою роусавою... И рє(ч)ками Ма¬ 
лими В роусавоу Впадаючими И какь ТаА роусава Сама 
в собє рЬкою Идєть И в дн'Ьстрь оупадаєть (Прилуки, 1459 
Р 171); а хотар... до оусти лопатнои гдє оупадаєть з бє- 
зинь оу став (б. м. н., 1500 ЗО 7); 
оу виноу впадати (1) підлягати покаранню 

грошовим штрафом: хто комоу мтри лаєть а нє (до)конає(т) 
а любо нєо(т)зовєть в то у (ж) виноу впадаєть шєстьдєсА(т) 

гривень (XV ст. - ВС 29); оу гн'Ьвь оупадати 
(І) див. ГНЄВТ>. 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. оупадаєть 6 (1424 Сові. І, 162; 

1429 Сові. І, 248; 1429—1430 ВАМ 25; 1500 ЗО 7); впада¬ 
єть, впадаєть 2 (1430 ГВКл 8; 1459 И І7Ї); оупадаєть 5 
(1456 ОіР«А» 511; 1470 ВО І, 148; ШКН 165; 1500 Сові. 3. 
230); впадаєть 1 (XV ст. ВС 29); оупадає(т), оупадаєт ІЗ 
(1451 Сові. II, 403; 1459 Сові. 3. 22; 1473 ВО І, 184; 1487 
ВО І, 292; 1489 ВО І, 374; 1490 ВО І, 420; ДГСХМ; 1495 
ВО II, 63; 1499 ВО II, 130 і т. Ін.); оупадоуєть 1 (1413 Р 83); 
оупа(д)єть 1 (1414 ОІр«А» 441); «5 ос. мн. оупадаю(т) (1488 
ДГСВМЩ; XV ст. ВС 28 зв.); дієприкм. акт. теп. ор. мн. 
впадаючими (1459 Р 171). 
Див. ще * ПАДАТИ, *ОУПАСТИ. 
*ОУПАДНОУТИ діесл. док. (1) (стч. ирабпоиіі, стп. 

ирабп^с) (у кого) потрапити, попасти (до кого): И також 
жадного нєпрїятєл'Ь нашєго, которїи колвє... оупадноул 
би оу кролЬ єго милости ... или боуд оу кого которїи при- 
слоухаюг коу короуни полскои, а вьішєрєчєннїи крал и... 
братія єго милости... нє имают такового члов*Ька прїими- 
ти (Гирлов, 1499 ВО II, 420). 
ФОРМИ: б аж.-ум. сп. З ос. одн. ч. оупадноул би (1499 

ВО II, 420). 
Див. ще *ОУПАСТИ 2. 
*ОУПАСТИ діесл. док. (11) 1. (з чого) упасти, звалити¬ 

ся (!): а тоє привилїє... изгиноули о(т) роукьі крьстини 

сна... коли крьст^ с кон*Ь оупа(л) (Васлуй, 1464 0//?«Л»5І7). 
2, (у що і без додатка) потрапити, попасти (до чого, у 

що) (2): Штожь одинь слоуга мо(и) вже осмьі годь оу вашь 
оулоусь вьпаль (б. м. н., 1484 ЯМ). 

3. (у що, у чому) виявитися, опинитися (у чому) (2): 
таки(ж) и припа(с) що оупадє(т) оу и(х) хота(р) ти(ж) да 
є(ст) нашємоу монастирю о(т) бистрици (Сучава, 1459 
ОІР«А» 514); а тако(ж) припа(с) що оу падєть (!) оу и(х) 
сєла(х) ти(ж) да є(ст) нашємоу монастирю о(т) бистрици 
(Сучава, 1467 МіН. Ьос. 126); 
бути наявним, виявитися (1): але да соудА(т) наши калоу- 

гєри о(т) бистрици сами свои люди... а иного соу(д)щЬ на(д) 
собою да нє имаю(т) за ноужє єсми дали оу вєс (!) при- 
хо(д) що оу падєть (!) оу тьі(х) монаетирски(х) сєла(х) 
(Сучава, 1467 МіН. О ос. 125); 
оупасти оу виноу (2) підлягти покаранню гро¬ 

шовим штрафом: Котории упадєть у вїноу па(.н)скоую алю- 
бо в закла(д) Соудья нєимє(т) вєньци сла(т) адно (!) два 
слоу(г) своихь слоужєбнїкомь на закла(д) бранїя (XV ст. 
ВС 6); (оупасти) о у закладь (2) підлягти пока¬ 
ранню накладенням судової заборони на майно: котории 
оупадє(т) оу виноу па(н)скоую алюбо закла(д) (XV ст. 
ВС 1*6 зв.); оу пороукоу оупасти (1) див. 
*ПОРОУКА; 5 е г (і с е ира*о(1) див. *СЄРДЦЄ. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оупаль, оупа(л) 4 (1464 

517; XV ст. ВС 35; 1484 РИБ 351; ДМ)\ вьпаль 
1 (1484 ЯЩ\ 3 ос. одн. с. ираіо (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); 
майб. З ос. одн.! оу падєть 1 (1467 МіН. Оос. 126); оупадєть 
2 (XV ст. ВС 6; 1467 МіН. Оос. 125); оупадє(т) 2 (1459 
£/Я«Л» 514; XV ст. ВС 16 зв.). 
Див. ще *ОУПАДАТИ, *ОУПАДНОУТИ. 
ОУПАШЄВЬ прикм. (1): пи(с) (...)оупашєвь снь, оу 

со(ч)в*Ь ... м((с)ц)а юлїа єї днь (Сучава, 1448 Сові. II, 317). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. оупашєвь (1448 Сові. 11, 317). 
ОУПЄВНИТИ діесл. док. (2) (кого з чого) запевнити, 

упевнити (кого в чому): прото(ж) ми хотьАчи... господарА 
нашєго, кролА казимира... из в*Ьрности наше (!) оупєвнити, 
визнаває(м)... ижє єсмо сА о(бо)вАзали... ижє єм(оу)... 
чистою "в-Ьроу и пєвноую боудє(м) держати (Хотин, 1448 
Сові. II, 733—734); ми, хотАчи єго осв'Ьцєности... оу про- 
рєченноую и с полности в*Ьри иашои оупєвнити, визнава- 
ми... бити повинни и обвєзаноу коу дєржаню зоуполиа 
чести и ві>£>ьї иашои (Сучава, 1462 ВО II, 284). 



ОУПИСАТИ — 480 — ОУПРИТИ Ой 

ФОРМИ: інф. оупєвнити (1448 Созі. II, 734; 1462 В О II, 
284). 

^ОУПИСАТИ1 див. ВПИСАТИ. 
*ОУПИСАТИ2 див. *ОПИСАТИ. 
*ОУПИТЬСКИИ прикм. (І) (пор. Упита у Троцькому 

воєводстві): Нашими намістникамь ковєнскому вилко- 
мирскому... оупитьскому и тє(ж) жомоитскимь нашими 
намістникомь и бсАромь нашимь (Перемишль, 1447— 
1492 ЛКНКВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. оупитьскому (1447—1492 ЛКНКВ). 
*ОУПОДОБИТИ СА дієсл. док. (1) (кому) уподібнитися: 

а кто не сьдєржить нашь запись, тоть да єсть проклАть 
(в ориг. прокрАгь.— Прим. вид.)... и да оуподобит сА 
іоуді (и) арїєви (Коломия, 1448 СозЛ II, 306). 
ФОРМИ: пак. сп. З ос. одн. да оуподобит са (1448 Созі. 

II, 306). 
*ОУПОКОЄНЬІИ прикм. (1) мирний, спокійний: мьі 

сказоуємь то оупокоєноє дєржанїє ємоу што юреи дер¬ 
жав) трї лєта и три м(с)ци ижє не оупомїна(л) ємоу 
фра(н)ци(к) то на вєкьі вічний держіть (XV ст. ВС 22). 
ФОРМИ: знак. одн. с. оупокоєноє (XV ст. ВС 22). 
ОУПОКОИ ч. (12) (цсл. оупокои) (відсутність конф¬ 

ліктів, турбот) мир, спокій (2): а пак ли не мочї имє(т) 
с то(г) сп росити а вині'-и тогди дати и тотьі дві тисічи 
зла(т) оугорскьі(х) аби на(м) оупокои бьі(л) аби зє(м)лі 
наша дале нє гьібла (Васлуй, 1456 дСФ); 
во оупокои бити (І) бути остаточно виріше¬ 

ним^ не підлягати переглядові: єстли би сА та А рє(ч) такь 
вда(в)нила, то(г)ди би тоє діло міло вжо во оупокои би(т) 
(Вільна, 1495 БСКИ); ері (с) о у п о к о є м ь (8) в мирі, 
з миром, мирно, спокійно: а вбогие влоусьі што би соупо- 
коємь били (б. м. н., 1484 ЯМ); а боудєть лї дєржаль три 
годьі и три м(с)ци соупокоємь тогди имєєть держати на¬ 
віки (XV ст. ВС 16—16 зв.); дати впокой (1) див. 
ДАТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. оупокои (1456 ВСФ); род. одн. оупо- 

коа (1456 ВСФ); знах. одн. впокой (1498 АЛМ 159); ор. 
одн. оупокоємь, оупокоємь (1484 ЯМ; XV ст. ВС 8 зв., 
16, 21, 21 зв., 32 зв., 34 зв., 38 зв.); місц. одн. во оупокои 
(1495 БСКИ). 
ОУПОЛН'Й див. ВЬПОЛН'Ь. 
ОУ ПОМИНАТИ, О ПОМИНАТИ дієсл. недок. (22) 1. (що) 

згадувати (3): а и тоє провиніньє и шкоду... николи 
намь ихь... нє оупоминати на віки вічньїи (Ланчиця, 
1433 Р 123); Пишегь король е. м. вь листі своемь до пана 
Олехна, впоминаючи судь свой, што е. м. смотріль со 
всими паньї радою своєю... тии люди (б. м. н., 1498 АЛМ 
169). 

2. (кого) (повчати) наставляти, напучувати (1): Але ко- 
лиж... крол полскьти... нас нєдавномоу захованю, здєр- 
жаню чистои, явнои вірьі а пєвнои єго освіцєности... 
напоміноул, и тАж коу наслідованю стоупєнюм тих 
то наших прєдков оупоминал и приводил... дилі ко- 
торои річи мьі... визнавамьі тим то листом на єго осві- 
цєности и свАтои єго короуні... бити повинни и обвєзаноу 
коу дєржаню зоуполна чести и вірьі нашєи (Сучава, 1462 
Вй II, 284); 

нагадувати, пригадувати (кому) (1): Такєжь пань воє¬ 
вода всказаль к намь оупоминаючьі кась ижє старода(в)- 
на прє(д)ковє нашьі зь єго прє(д)ки бьіли оу прия(з)ни 
(Вільна, 1493 ОПВВ 152). 

3. (за кого, за що, кому, кого, на кого і без додатка) 
вимагати, добиватися, діал. допоминатися (чого від кого) 
(16): а то єсмьі ємоу дали оури(к)... що би они... за равасо- 
ва села и за татарь, николи нєоупоминали (Сучава, 1425 
Созі. І, 173); мьі сказоуємь то оупокоєноє дєржанїє ємоу 
што юрєи дєржа(л) трї лєта и три м(с)ци ижє нє оупомїна(л) 
ємоу фра(н)ци(к) то на вєкьі вічний дєржїть (XV ст. ВС 
22); а такождєрє чєрнь и ромьнє(л) и дрьгои и и(х) вє(с) 
ро(д) да нє имаю(т) о(т)сєлі напрА(д) болшє тігати ани 

упоминати за тота села вишєписаннаа на пана шандра 
(Сучава, 1472 £>/Я«А» 528); 
правом оупомїнати(І) див. ПРАВО1 4. 
ФОРМИ: інф. оупомннати 10 (1433 Р 123; 1433—1443 

АРМ; 1457 Созі. II, 810; 1458 Созі. II, 815; 1459 ВИ І, 
32; 1460 ВИ І, 41; 1461 ВО І, 45; 1462 ВО І, 67; 1472 

528); опоминати 1 (1442 Созі. II, 88); теп. З ос. одн. 
оупомїнаєть (XV ст. ВС 21); 1 ос. мн. оупомииаємо (1462 
ВО II, 292); 3 ос. мн. оупомїнають (XV ст. ВС 28 зв.); 
перф. З ос. одн. ч. оупоминаль, оупоминал, оупомина(л), 
оупомїна(л) (1462 ВО II, 284; XV ст. ВС 22, 23, 32); 3 ос. 
одн. ж. оупомїнала (XV ст. ВС 21 зв.); баж.-ум. сп. З 
ос. мн. що би... оупоминали (1425 Созі. І, 173); дієприсл. 
одноч. оу поминаючи 1 (1493 ОПВВ 152); впоминаючи 1 
(1498 АЛМ 169). 
Див. ще *НАПОМИНАТИ, *НАПОМИНАТЬ СА, ПОМИ¬ 

НАТИ 1, 2. ПОМИНАТИ СА, ПОМАНОУТИ 1, ОУПО¬ 
МИНАТИ СА, ОУПОМАНУТИ 1, 2, ОУСПОМИНАТИ, 
ОУСПОМ'БНОУТИ. 
ОУПОМИНАТИ СА, ОУПОМИНАТ СА дієсл. недок. 

(8) (о що кому і без додатка) висловлювати претензію 
(до кого), добиватися, домагатися, діал. допоминатися 
(чого): А оу томь пєрємирьи кто кому криво учинить на- 
добісА оупоминати сгаріишєму (б. м. н., І352 Р 6); а 
нє имают сА южє о то никди оупоминати (Львів, 1421 Р 94)1 
ФОРМИ: інф. са... оупоминати, са оупоминати 2 (1352 

Р 6; 1421 Р .,94); оупомииатсм 1 (XV ст. ВС 27 зв.); са 
оупомина(т) ї (XV ст. ВС 21 зв.); перф. З ос. одн. ч. са... 
оупомїиаль, са... оупомїка(л) 2 (XV ст. ВС 22); оупоми- 
на(л) са 1 (XV ст. ВС 21); 3 ос. одн. ж. са... оупомїнала 
(XV ст. ВС 21 зв.). 
Див. ще *НАПОМИНАТЬ СА, ПОМИНАТИ 2, ОУПОМИ¬ 

НАТИ, З, ОУПОМАНУТИ 2, ОУСПОМИНАТИ З, ОУС¬ 
ПОМИНАТИ СА, ОУСПОМ'БНОУТИ 3. 

*ОУПОМЇНАТИ див. ОУПОМИНАТИ. 
*ОУПОМЇНАТИ СА див. ОУПОМИНАТИ СА. 

ОУПОМАНУТИ дієсл. док. (5) 1. згадати (що) (2): Ми- 
лостивьш королю! ОупомА (!) такь собє: коли пришоль 
цєсарь тоурский на нась... а оу наших людей оубогихь 
оть Сачавьі бьіли паробьди Кафиньскиє, и тиє вси окова- 
ньі (б. м. н., 1481 ВО II, 365); а мьі... єго... о тую исную 
мєрзАчку и шкоду... правого чинимьі и о(т)пущаємьі єму 
все тимь нашимь листомь слюбуючи... стєфана воєводу 
... николи на віки нєоупомАнутн (Ланчиця, 1433 Р 121). 

2. висловити претензію, поставити вимогу (1): А кто ко¬ 
ли оупоминєт... тот да заплатит завізкоу 3 роубли срєбра, 
(Ясси, 1459 ВО І, 32). 

3. (кого) закликати (2): такожє... коли нась обошлють 
и оупомАнуть... кроли кролювьства коруни польскои, 
тогдьі ми имами помагати подлугу (!) всєі нашєі мочи 
(Сучава, 1395 Со5/. II, 613). 
ФОРМИ: інф. оупом/лиути (1433 Р 121); майб. З ос. 

одн. оупоминєт (1459 ВО І, 32); 3 ос. мн. оупомлнуть 
(1395 Со5*. II, 612, 613); нак. сп. 2 ос. одн. ! оупомл (1481 
ВО II, 365). 
Див. ще *НАПОМИНАТИ, *НАПОМИНАТЬ СА, ПОМИ¬ 

НАТИ 1, 2, ПОМИНАТИ СА, ПОМАНОУТИ 1, ОУПО¬ 
МИНАТИ, ОУПОМИНАТИ СА, ОУСПОМИНАТИ, ОУСПО- 
М'БНОУТИ. 

*ОУПРАВИТИ див. ОПРАВИТИ1. 
УПРАВО див. ВПРАВО. 
ОУПРИТИ С'Й дієсл. док. (1) заперечити (що), відмови¬ 

тися (від чого): Ивашко от Сєрєцєл стратил тота села 
от оусєго закона, заноуж Іон поставил великеє при- 
вилиє, как ємоу дал Ивашко тота села по своєго (!) доброю 
волею, ани Ивашко тоут прід нами... никакими лици нє 
могль сі оуприти (Ясси, 1459 ВО І, 32). 
ФОРМИ: інф. сі оуприти (1459 ВО І, 32). 
Див. ще *ЗАПРЄТИ, ’^ЗАПР'БТИ СА. *ПРЄТИ. 



ОУПРОСИТИ — 481 — оурєклє 

ОУПРОСИТИ дієсл. док. (2) (кого, кому от кого) упро¬ 
сити (кого), випросити (в кого): того дилі ра(д)ли єсми 
оуси посполоу... дати имь на що мочї имє(м) и(х) оупроси- 

ти докоу(л) ачє и сі бь мльї смилоує(т) абьіхо(м) ти(ж) 

могли о(т) ба помо(ч) иміти и сторони свои найти (Васлуй, 
1456 ЗСФ)\ мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє тоти... наши мєшчанє от міста от Брьлад... прїидоша 
прАд нами... и оупросили сєбі от нас, како абихмо им до- 
смотрили старїи их хотар (Бирлад, 1495 ВВ II, 62—63). 
ФОРМИ: інф. оупросити (1456 ЗСФ)\ перф. З ос. ми. 

оупросили (1495 В О II, 63). 
Див. ще *ВЬ1ПР0СИТИ, *ПРАИ1АТИ, ПРОСИТИ 1, 

СПРОСИТИ 2. 
*УПРОСЬ ч. (І) (ф б е з у п р о с а (1) без дозволу, не 

питаючи дозволу: Ино... княз Михайло огьказаль: я 
дей самь ничимь ся в ловьт господарьские не вступую, а 
ни мои люди... пяди в дуброву Свинюскую без упроса не 
йдуть (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 21). 
ФОРМИ: род. одн. упроса (1475—1480 АрхЮЗР 8/УІ, 

21). 
*ОУПОУСТЇТИ дієсл. док. (1) (що) упустити, загубити: 

Мартинь жалова(л) на микоулоу колі ора(л) своє полА 
тогдьі оупоустїль мошьноу а в нєи три ско(т)ци. Микоула 
сєючи тоє полА и нашоль тоую мошноу с тими гро(ш)ми 
(XV ст. ВС 32). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оупоустїль (XV ст. ВС 32). 
УПЬІСАТЬІ див. ВПИСАТИ. 
*0 УРАДИТИ дієсл. док. (і) (що) (порадившися, виріши¬ 

ти) урадити: прото(ж) оура(д)вши то оуси по(с)полоу 
просили єсмн... пана михаила ло(г)ск0'ета аби пошє(л) до 
тоурко(в) повніти нашоу тіготоу... и оучинити на(м) 
мирь (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. оура(д)вши (1456 ЗСФ). 
Див. ще * ДОРАДИТИ СЯ, * ПОРАДИТИ * ПОРАДИТИ 

СА, ПРИРАДИТИ, ^ПРИРАДИТИ СА, РАДИТИ1 4. 
*УРАДНИКЬ див. ОУР'БДНИК* 
*ОУРАЖЄНЇЄ с. (1) (стч. игагепІ, стп. игахепіе) образа: 

А також прєрєчєннїи крал єго милость ис... братїями 
єго милости слюбили нам... иж ннгдє и николи нам ни 
жаднои шкодї, ани оуражєнїА алибо нєприязни, нє имают 
нам оудилати (Гирлов, 1499 ВО II, 422). 
ФОРМИ: род. одн. оуражєиЇА (1499 ВО II, 422). 
Див. ще *ОУРАЗЬ. 
Пор. *ВРАЗИТИ. 
*0УРАЗИТИ див. * ВРАЗИТИ. 
*0УРАЗОУМвТИ див. *0 УРАЗО УМІї ТИ. 

*0УРА30УМГ£ТИ дієсл. док. (4) (цсл. оуразуміти) 
1. (що і без додатка) зрозуміти, усвідомити (3): мл(с)тїю 
бжиєю ми вєликиї кнзь швїтрикга(л) свідомо чинимь 
всАкому симь нашимь листомь... иж би добре вразуміль 
ижє дали єсмо и запїсали лєнькови зарубичю та села в 
луцкої зємли (Житомир, 1433 Р 126); про тожє слюбоує- 
му (!) и слюбили єсмо... королеви... нє помАноути ти(х) 
листовь королєвскьі(х)... и оумарАємь и(х)... чини(м) и(х) 
прожни(х)... заноужє видили єсмо и оуразоуміли єсмо, 

ажє чини(м) ппотивь ба и ппотивь кпєстиАнского права 
(Бирлад, 1435 Сові. II, 679); а ми вьсємоу дебрі оуразоу- 
мєхмо, вьсє по дробноу (Дольний Торг, 1475 ВО II, 336). 

2. (що) взяти до уваги, взяти до відома, врахувати (1): 
мьі вєликни кн<А)зь Швитригайло Оликгирдович, чиним 
знаменито... ижєть оузрєли єсмо н оуразоумєли знамени¬ 
тую службу королю и нам... вєрного слуги и конюшого 
королева п(а)на Гринкаи мьі...дали єсмо єму село у ту- 
ровском повіте Храпино (Луцьк, 1451 АЗ І, 44). 
ФОРМИ: аор. 1 ос. мн. оуразоумєхмо (1475 ВО II, 336); 

перф. 1 ос. мн. оуразоуміли єсмо 1 (1435 Сові. II, 679); 
єсмо... оуразумєли 1 (1451 А5 І, 44); баж.-ум. сп. З ос. 
одн. ч. би... вразуміль (1433 Р 126). 

Див. ще *ВРОЗУЛГ£ТИ, *ЗРОЗОУМЄТИ, ПОРОЗОУ- 
ІУРБТИ 1. 

*0 УРАЗЬ ч. (2) (стч. йга2, стп. хххгг) шкода, перешкода: 
коли(ж) которимь свє(т)комь боудє(т) вьіроучєна (!) клАт- 
ва тогди то(т) которьш свє(т)кьі вєдє(т) бє(з) оуразоу жа¬ 
лоби своєя имєєть моць иньшїи свє(т)кьі имєновать и вєсть 
(XV ст. ВС 19 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. оураза І (XV ст. ВС 20); оуразоу 1 

(XV ст. ВС 19 зв.). 
Див. *ОУРАЖЄНЇЄ. 
*УРАНЄНЇЄ с. (1) поранення: О уранєнїю кмєта (XV ст. 

ВСІ зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о уранєиїю (XV ст. ВС 7 зв.). 
Пор. *ОУРАНИТИ. 
*ОУРАНИТИ дієсл. док. (4) (кого) поранити: хто прї- 

біжи(т) на чюжїи домь о броні а оуранАгь того (XV ст. 
ВС 19). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оуранїль (XV ст. ВС 27); 

майб. З ос. одн. урани(т) (XV ст. ВС 8); 3 ос. мн. оуранмть 
(XV ст. ВС 19); дієприкм. пас. мин. наз. одн. ч. ураиє(и) 
(XV ст. ВС 6 зв.). 
Див. ще *РАНИТИ, РАНИТИ СА. 
*ОУРАНЇТИ див. *ОУРАНИТИ. 
*ОУРГИЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то єсть віра... 

пана оургича и зАта єго (Сучава, 1446 С05/. II, 241). 
ФОРМИ: род. одн. оургича (1446 Сові. її, 241). 
*ОУРГЇЯ ж. (13) (гр. 6рут(]): гнів, прокляття: а кто имєгь 

сА поко<усит)и о(т) наши(х) оурАднико(х) и роушати 
(зіс.— Прим, вид.) наше сїє вьішєписанноє боу(д) оу чємь, 
то(т) да <им)єть (? — Прим, вид.) велике А казни (зіс.— 
Прим, вид.) и оргїю господства ми (Давидове село, 1446 
Сові. II, 251); А кто схочєт єго... оувєсти ог.Ат оу холопст¬ 
во... тот имаєт на сА видіти вєликоую казнь и оргию гос¬ 
подства ми (Сучава, ! 470 В О 1, 141). 
ФОРМИ: знах. одн. оргїю, оргию8 (1446 Сові. II, 251; 

1449 Сові. II, 378; 1454 Сові. II, 513; 1455 Сові. II, 531; 
1458 ВП І, 9; ВИ II, 262; 1466 ВИ І, 96; 1470 ВВ 1, НІ); 
оургїю 4 (1447 Сові. II, 289; 1449 Сові. II, 744; 1452 Сові. 
II, 760; 1458 ОІР«А» 513); знах. мн. оргій (1453 Сові. II, 492). 
ОУРДЄЩИ, ОУРДЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): мьі стєфа(н) воєвода... знаменито чи- 
ни(м)... ожє... ио(н) и данчю(л)... продали... половина 
села о(т) оурдєщїи (Бирлад, 1467 Сові. 3. 68—69)- 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) оурдєщи 1 (1467 Сові. 3. 69); 

оурдєщїи 1 (1467 Сові. 3. 69). 
*ОУРДОУГАІІ1Ь див. *ОУРДЮГАИ1Ь. 
ОУРДЮГАШЄВ прикм. (1): ТАм ми... дали и потвер¬ 

дили єсми им... села на имі: Обрьшїа на вєрхь Вилого 
потока, гдє єст дом Тоадєров Оурдюгашєв, и половина от 
Мьлєщїи (Сучава, 1483 вЬ І, 272). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Оурдюгашєв (1483 Вй 1, 272). 
Пор. *0УРДЮГАШЬ. 
ОУРДЮГАШОУ ч., невідм. (1) (особова назва): Ми 

Стєфан воєвода ...знаменито чиним... ож(є) тоти истинии 
слоуги Йван Доумбравь и брат єго Тоадєрь Оурдюгашоу 
слоужили нам пра(во и вір)но (Сучава, 1483 ВЬ І, 272). 
Див. ще *ОУРДЮГАШЬ. 
*ОУРДЮГАШЬ ч, (4) (особова назва): И такождє єсми 

дали и потврьдили слоузі (нашє)моу Козмі правоє єго 
вьїкоуплєнїє... щожє коупиль Козма... половиноу села... 
от Тадора ОурдюгашА (Сучава, 1479 ВВ І, 228); ми Стє¬ 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє... слоуга 
наш Юсип сьінь Тоадєра Оурдоугаша... и продал... трє- 
тїю част села от Гигоєїіі (Сучава, 1490 ВВ І, 397). 
ФОРМИ: род. одн. Оурдоугаша І (1490 ВБ І, 397); 

ОурдюгашА 1 (1479 В Б І, 228); дав. одн. Оурдюгашоу 1 
(1483 ВВ 1, 272); Оурдюгашю 1 (1483 ВВ І, 272). 
Див. ще ОУРДЮГАШОУ. 
*ОУРЄДНИКЬ див. ОУР^ДНИК- 
*ОУРЄКЛЄ див. ОУРАКЛЄ. 
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*ОУРЄЧЄННЬІИ дієприкм. (5) 1. умовлений, домовле¬ 
ний (4): коли на(с) позовє(т) господарь нашь, к.оро(л) єго 
мл(с)ть, на оурєчєноє мистцє, гдє пєрвїишїи ВОЄВОДЬІ коу 
голду хожєвали, а мьі на тоть дє(н) и на тоє оурєчєноє мист¬ 
цє имаємь поставити сА прє(д) єго мл(с)тию и єго мл(с)ти 
голдовати и покороу чинити (Хотин, 1455 Созі. II, 774); 
Фра(н)цикь прода(л) юрьєви дєди(ч)ство за сто гривень 
а юрє(и) заплатіть емоу тогдьі соро(к) гривень а оста- 
токь на оурє(ч)ньіи дни слюбиль заплатити (XV ст. ВС 
21 зв.); а мьі казали старости наши(м) право оучинити ТЬм 
оубоги(м), кторьіи будє(т) право(м) добувати, тому... 
имає(т) бьтти наложено к тому то оурє(ч)нном(у) дню вьі(ш)- 
писа(н)ному (Сучава, 1457 Созі. II, 810). 

2. названий, згаданий (1): а николи нє имаєм б біти в 

ради, алибо оу внмовЮ, прАз сА алибо прАз кого иного, 
гдє бьі врєчєнного Казимира кролю... нєпожиточнє алибо 
оувлочство бьіло бьі мовєно, алибо правовано (Сучава, 
1462 БО II, 284). 
ФОРМИ: акт. мин. дає. одн. ч. оурє(ч)нном(у) (1457 

Созі. II, 810); род. одн. ч. врєчєнного (1462 ВБ II, 284); 
знах. одн. с. оурєчєноє (1455 Созі. II, 774); знах. мн. ч. оурє- 
(ч)иьіи (XV ст. ВС 21 зв.). 

*ОУРЄЧЄНЬІИ див. *ОУРЄЧЄННЬІИ. 
ч. (2) (назва села у Волинській землі): Рузап 

\у ІІгго^е, \у Іііо $2ез1у іузіасгпоіе 6е\уіаІ5о1:поуе сідуасі- 
сіаіоіе озшоіе (Ужів, 1420 АЗ І, 25—26); Рузап \у Игголуе 
\у Іііо згезіу іузіасгпоіе бе\уіаізоіпоіе 6\уасІсіаі с1е\уіаіоіе 
(Ужів, 1421 А8 І, 27). 
ФОРМИ: місц. одн. V* Іітте (1420 А5 І, 25; 1421 А8 

І 27). 
ОУРИКЬ1, ОУРИКЬ, ОУРИК, ОУРЬІКЬ, ОУРЬІКЬ ч. 

(662) (молд. урик, мад. огок «спадщина») 1. спадкове фео¬ 
дальне володіння, спадкова земельна власність (648): 
романь воєвода... даль єсмь исмоимь сьіньми олєксаньдро 
и богдань слузЮ нашєму иваньїшю витАзю за єго вЮрную 
службу г села на сєрєтЮ, ему оурукь со оусЮмь доходомь 
оу вЮкн и дЮтємь єго (Роман, 1392 Созі. І, 7); то єсть 

оурикь со оусЮмь доходомь стЮи єп(с)кпии нашои оу вЮкн 
вЮчньїА (Сучава, 1403 ДГАА); а мьі єсмьі жаловали наши 
слоугьі, балотоу и оанча и дали єсмьі имь тоє село тамрь- 
таши(н)ци и приложили єсмьі и(м) кь ихь оурикови (Су¬ 
чава, 1432 Созі. І, 327); Ино мьі видЮвши их доброи воли 
и токмєж и полноую заплато у, а мьі такождєрє и от нас 
єсмьі дали и потврьдили слоугам нашим Сими и братоу 
єго Оники тоє прАдрєчєнноє село на имА Ботєщи що на 
ЯланА, како да єст им от нас оурик и сь вьсєм доходом 
(Ясси, 1500 ВБ II, 175). 

2. княжий привілей на спадкове землеволодіння (2): 
мн стєфа(н) воєво(да)... знаменито чини(м)... о(ж) прїи- 
до(ш) прЮ(д) нами... їєгоумєн... бнстрьїчєскаго монасти¬ 
рю... и сьвьм (!) братїям (!)... и испроси(л) о(т) на(с) себе 
потврьждєнїє сь оури(к) на и(х) староє бранищє (Корочин 
Камінь, 1458 МіН. Бос. 121); а на бо(л)шє потврь(ж)дєнїє 
и крЮпо(ст) оурика вєлЮ(л) єсмн... писати и... пєчати прї- 
вєсити кь сємоу листо(м) (І) наши(м) (Сучава, 1459 Созі. 
8. 22). 

3. власність (4): того ради тотн чєтири чєлЮди да боу- 
доуть нашємоу монастирю оури(к) и сь оусзмь ихь имЮ- 
ниємь (б. м. н., 1443 Созі. II, 126); тни оусн вишєписан- 

нн циганн да соуть о(т) на(с) стои параскєвїи оурикь сь 
оусн(м) доходомь нєпо(д)вижнн николи(ж) ни оу чємь 
(Сучава, 1465 518); 
О вь оурикь (3), п о дь оурикь (5) навічно: 

мьі алєксандрь воєвода... дали єсми попу нашєму юзЮ два 
села... що бн ему чє(ст) оурикь нєпорушєно и по(д) оурикь 
(Баскаківці, 1431 Созі. І, 315); тоє вьсє вьішєписанноє 
да будє(т) тому прА(д)рєчєнному монастирю вь оури(к) 
и вь охабд нєпо(д)вижно николи же на вЮки ись вьсЮмь 
доходомь (Сучава, 1443 ПГСММ). 

ФОРМИ: наз. одн. оурикь, оурикь, оурик, оури(к), 
оурик<ь> 436 (1403 ДГАА\ 1409 Созі. І, 64; 1419 П/Р«Л* 
444; 1426 ВАМ 22; 1434 Созі. II, 131; 1443 Созі. II, 138; 
1456 Созі. II, 582; 1475 ВИ І, 203; 1488 ВБ І, 342; 1500 
Созі. 8. 234 і т. ін.); оурнкь, оурьїкь, оурнк, игук 6 (1444 

481; 1465 ОЬ 176; 1472 ВБ І, 172; 1484 ВБ І, 282; 
1499 ВИ II, 144; 1500 Созі. 8. 230); рад. одн. оурика (1404 
ГМ; 1446 Созі. II, 270; 1459 Созі. 8. 22; 1468 ВО І, 130; 
1479 Созі. 8. 98; 1486 ВБ І, 289; 1490 Созі. 8. 141; 1493 
ВБ II, 14; 1495 ВО II, 55; 1500 Созі. 8. 234 і т. ін.); дав. 
одн. оурикови (1432 Созі. І, 327); знах. одн. оурикь, 
оурикь, оурик, оури(к) ЗО (1400 БІР^А* 433; 1408 Созі. 
І, 61; 1409 £>/Я«Л» 437; 1414 Созі. І, 111; 1425 Созі. І, 173; 
1429 0/Р«Л» 455; 1434 Созі. І, 398; 1442 Созі. II, 87; 1458 
МіН. Бос. 121; 1479 ВБ І, 221 і т. ін.); оурюкь 1 (1393 
Созі. І, 13); оурукь 2 (1392 Созі. І, 7; 1435 Созі. І, 409); 
місц. мн. зам. род. о(т) и(х) прави(х) оурика(х) (1490 
Созі. 8. 141). 
ОУРИКЬ 2ч. (1) (особова назва): мьі бсАрє господар А 

нашєго воєводи, пань михаило дорогоунскн... пань Ми¬ 

хайло оурикь... чинимь знаменито... ажє слюбоуємь и 
слюбили єсми... володиславу... кролю полскомоу (Сучава, 
1433 Созі. II, 650—651). 
ФОРМИ: наз. одн. оурикь (1433 Созі. II, 650). 
ОУРИКЬ див. ОУРИКЬ1. 
ОУРИТА ж. (2) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє... Оурита, дочка Малина, оуноу- 
ка Жоуржа Пїатра... продала... єдно село (Сучава, 1490 
ВБ І, 389—390). 
ФОРМИ: наз. одн. Оурита (1490 ВБ І, 390); дав. одн. 

Оурити (1490 ВБ І, 390). 
ИКУСХА^ мн. (1) (назва людей за місцем проживання, 

пор. Овруч, Вручии): Віїі пат сгоіот іуіе Игусгапе, па 
ітіа: Нгубко а Батіо Зіагсгусгу і ргозіїі _и паз гетіі, 
па ітіа СЬотсгупзкоу, па озоЬпи]и зІигЬи (Люблін, 1478 
АрхЮЗР 4/1, 8). 
ФОРМИ: наз. Игусхапе (1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
*ОУРИЧЄЛЬ ч. (2) (особова назва): а на то є(ст)... вЮра 

пана михаила оуричєла (Сучава, 1433 Созі. І, 353—354). 
ФОРМИ: род. одн. оуричєла (1433 Созі. І, 354 , 359). 
•ОУРЛАТОВЬ прикм. (1)()Оурлатово скро- 

в и щ є (1) (назва місцевості на Буковині): А хотар том/у)... 
половина село (!)... горю оу бо(у)ковиноу, а от вишнин 
странни (!) от Оурлатова скровищє поперек на Бистрнцоу 
(Сучава, 1491 ВБ І, 472). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Оурлатова (1491 ВБ І, 472). 
•ОУРМЄЗЄВЬ 1 ч. (1) (особова назва): а на то є(ст) вЮ- 

ра... пана стана оурмєзєва и дЮти єго (б. м. н., 1425 Созі. 
I, 169). 
ФОРМИ: род. одн. ч. оурмєзєва (1425 Созі. і, 169). 
*ОУРМЄЗЄВЬ 2 ч. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тЮм мьі... дали и потврьдили єсми єму... городи¬ 
ще, пони(ж) оурмєзєва (або оурмєзина.— Прим, вид.) 
(Сучава, 1456 Созі. II, 577). 
ФОРМИ: род. одн. оурмєзєва (1456 Созі. II, 577). 
*ОУРМЄНИШЬ ч. (1) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): тЮмь мн... дали єсми єму... села на имЮ вьсиє- 
щи, на оурмєниша, гдє є(ст) до(м) єго и на тазловЮ бьсєщи 
(Сучава, 1443 Созі. II, 155). 
ФОРМИ: род. одн. зам. місц. на оурмєниша (4443 Созі. 

II, 155). 
ОУРОЖЄНЬІИ, ОУРОЖЄНЬІ прикм. (9) (стч. игоге- 

пу, стп. игобхопу) 1. (частина титулу, що вказував на 
приналежність до шляхетського роду) благородний, вель¬ 
можний, шляхетний (4): а при то(м) бн(л) оурожєньіи пань 
григорь багавьскни а пань Акушь сєкиринскни... а иншихь 
много било при томь добрн(х) (Кам’янець, 1420 ПГАГ)\ 
мн пєтрь воєвода... вьізнаваюмь (!)... оужє (І) тотьі златии 
пинЮзи, котори єсмн бьіли дали на жолдь оурожєномоу 
паноу бартьшовьі з бучача... оурожєнн пань михаило з 
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боучача... брать рожєньїи пана бартоша, намь вєрноуль 
исполною (Кам’янець, 1458 Созі. II, 814—815); 

Мьі кнзь Сємєнь... о(з)на(і)моуємо И(ж) мьі дей змило- 
ва(в)ши сА Но(д) (!) слоугою Наши(м) оурожоньі(м) Єрє- 
миєю ИІа(ш)ко(м)... При (в)сюи о(т)чи(з)нЬ И диди(з)нЬ 
Єго зємлАной... єго зоставоую (Прилуки, 1459 Р 171); 
шлАхєтнє врожєньїи (1) див. ШЛАХЄТНЄ; 

шлАхотнє врожєньїи (2) див. ШЛАХОТНЄ. 
2. (з діда-прадіда) потомствений (2): ачь хто менїтсА 

шлАхьтичомь тогдьі имеєть шєсть оурожєньі(х) старьі(х) 
а добрьі(х) шлАтичовь (!) поставить на свидє(ч)етво двД 
своє(г) родоу а дроу(г)и два изь дроугаго колена а трє- 
(т)ихь два сь трє(т)єго колена (^У ст. ВС 18 зв.). 
ФОРМИ: паз. одн. ч. оурожєньїи 1 (1420 ПГАГ)\ оуро- 

жєньї 1 (1458 Созі. II, 815); род. одн. ч. врожєиого (1499 А5 
І, 117); дав. одн. ч. оурожєиомоу (1458 Созі. II, 815); знах. 
одн. ч. врожєного (1499 АЗ І, 118); ор. одн. ч. оурожоньі(м) 
(1459 Р 171); наз. мн. врожєньїи (1499 Л5 І, 118); род. 
мн. оурожєнн(х) (XV ст. ВС 18 зв.); ор. мн. оуро(ж)ньіми 
(XV ст. ВС 34). 

*ОУРОЖОНЬ!И див. ОУРОЖЄНЬЇИ. 
•ОУРОЗУМІїТИ див. *ВР03УМ'£ТИ. 
•ОУРОЧИЩЄ с. (15) 1. (природна межа, що відділяє 

одні земельні угіддя від інших) урочище (7): а мьі єсмо на 
то свои ли(ст) далі' ...паноу татомирови балицкомоу на 
потвєржєниє тьіхь границь и врочищь (Зудечів, 1413 Р 
84); а тьіи старци... визнали и оуказали староую границю 
и врочища мЬжи дЬдошичи а межи жирАвою почєнши о(т) 
малого криховца о(т) потока о(т) бродоу дорогою што 
идєть о(т) зоудєчєва к дЬдошичємь до рЬкьі до великого 
крихова до бродоу (Зудечів, 1430 Р 116). ’ 

2. (земельне угіддя, місцевість, відокремлена природ¬ 
ною межею від навколишніх угідь чи місцевостей) урочище 
(8): я^Любарть Кгедемнновичь... записаль есми и даль село 
своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку, зь людми дан- 
ньіми и бобровими гоньї по Стироу... по половине зь Люб- 
чемь грань, куди речька идєть, лесн, урочьісчн до Коло- 
дезьїковь, пусчею, болотьі голими до Каменя леса (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); а... припровадиль нась пань Яр- 
мола до долини... а потомь черезь ричку Ровець повель 
до урочища Песочное... а одь леса ажь до урочища Вирной 
долини (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); Про (т)о нагорожаю- 
чи ємоу самомоу жонЬ И пото(м)ствоу єго При (в)сюи 
о(т)чи(з)нЬ И диди(з)нЬ Єго зємлАной И при (в)сЬхь Го- 
родищо(х) И оурочища(х) Є(го) зоставоую И си(м) Ли- 
сто(м) моимь Надаю Которн(х) Про(д)ковє Єго о(т) про(д)- 
ковь мои(х) Спокойнє дє(р)жали И оньі(х) заживали (При¬ 
луки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: род. одн. урочища (1430 ГВКЛ 8); род. мн. 

врочищь (1413 Р 83, 84); знах. мн. врочища 4 (1413 Р 83; 
1421 Р 96; 1430 Р 116); оурочища 2 (1459 Р 171); ор. мн. 
урочмсчьі (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); місц. мн. при оурочи- 
ща(х) (1459 Р 171). 

*ОУРОЧЬ!СЧЄ див. *ОУРОЧИЩЄ. 
ОУРСОУ ч., невідм. (3) (особова назва, молд. урс «вед¬ 

мідь»): И оуставшє слоуга наш Оурсоу и заплатил оусє 

исполна тоти вншєписаннїи пинЬзи лє злат (Сучава, 1487 
Ви і, 308). 

*ОУРУКЬ див. ОУРИКЬІ. 
ІЛЩСКІ див. ВРУЦКИИ. 
ОУРЦИЧИНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Ино ми... и от нас есми дали и потврьдили... тоє 
прАцрєчєнноє село, на имЬ ОурцичЬнїи (Сучава, 1491 ВВ 
І, 449). 
ФОРМИ: наз. Оурцич'Ьнїи (1491 ВИ І, 448, 449); дав. 

молд. томоу сєлоу Оурцичєнилорь (1491 ВИ І, 449). 
•ОУРЧЄЛЬ ч. (\) (особова назва): а на то є(ст)... вЬра 

пана оурчєла михаила и вЬра вьсЬхь боАрь молдавскмхь 
(Сучава, 1433 Созі. І, 361—362). 

ФОРМИ: род. одн. оурчєла (1433 Созі. І, 362). 
ОУРЬІКЬ див. ОУРИКЬЧ 
ОУРЬІКЬ див. ОУРИКЬ1. 
*ОУРЬІШЬ див. ОРЬІШЬ. 

ОУРІїДНИК, ОУРТїДНЬЇК ч. (44) (особа, яка викону¬ 
вала певні службові обов'язки в адміністративних та су¬ 
дових органах) урядник, правитель: ми єсмо вислали на- 
шєго оурАдника па(н) лєнка старостоу зоудєчєвско(г) на 
тоу то границю (Зудечів, 1413 Р 83); на тнхь городЬхь 
и оу томь дєрьжАнью не имаи (!) никаки(х) иньїхь оурАд- 
никовь поставити толко такий што би присАгли вЬрни 
бити королю поленому и корунє и мнЬ слоузЬ ихь (Черня- 
хів, 1435 Р 133); а також оу тА(х) сєла(х) да не имають 
ходити ни глобникн (зіс.— Прим, вид.), ни припашарє, 
ни илишарє, а ни инь никго о(т) наши(х) оурАднико(х) и 
пєрєроубцє(х) (Давидове Село, 1446 Со5^. II, 251); А та- 
кожє ни жадньїи наш бояринь ани слоуга нашь ани инь 
никто да не имают николи поставити дроугоє мито про- 
тивь тих митах, н оуси коупьци, хотЬ ис нашєи зємли, 
хотЬ ис чоужєи, аби послоушьни били платити мито оу 
роукьі оурЬдниковь монастирскьіх (Бистриця, 1457 ВВ 
I, 4); А кого коли они за себе людей прнзовуть и наново 
за собою посадять, нно нашимь намЬстникомь и тивуномь 
и иншьімь нашьімь урадникомь не надобЬ у тьіхь ихь лю¬ 
дей вступать, судити, ни радити и никоторьіхь пошлинь 
намь на тьіхь людехь не брати (Мстиславль, 1500 АСД 
II, № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. оурЬдник, оурьдни(к), оурь(д)ни(к), 

оурмдни(к), оурм(д)ни(к) 11 (1449Соз/. II, 378, 391; 1453 Созі. 
II, 492; ПГОВ\ 1454 Со5*. II, 508, 509; 1455 Созі. П, 772; 1458 
ВВ II, 262; 1472 ВІР«А» 530; ДГСВМ);оурьдньїк 1 (1457 ВВ 
І, 4); оу(р)єдник, оурє(д)ни(к) 3 (1454 Созі. II, 513; 1456 
ГПХМ; 1458 ВВ І, 9); род. одн. оурм(д)ника (1458 
512); знах. одн. оурАДНика 1 (1413 Р 83); 1 врмдика 1 
(1421 Р 95); ор. одн. оурЬдником, оур/й(д)нико(м) (1459 
ВВ І, 29; 1472 ВіР<иА» 530); наз. мн. оурЬдници, (оурЬд- 
ниц)и, оурмднїци 3 (1459 ВВ І, 29; XV ст. СЯ 43; 1466 
ВВ І, 95); оурє(д)ници 1 (1446 ВІР«А» 485); оурЬдиики 1 
(1444 Созі. II, 208); род. мн. оурЬдниковь, оурЬдниковь, 
оурмдникоївї. оуомілїниковь. оуоЬдникоївї 6 П435 Р 133: 
1444 Созі. її; 208; 1449 Созі. ІҐ/ 391, 743;' 1452 Созі. II, 
760; 1457 ВВ І, 4); оурє(д)нико(в) 1 (1446 £>/Я«А» 485); 
дав. мн. урадникомь 1 (1500 АСД II, №3); врьдни(ком) 
1 (1499 ВВ II, 443); ор. мн. оурлндникьі, оурЬдникьі 
(1446 Созі. II, 251; 1449 Созі. II, 391; 1454 Созі. II, 517); 
місц. мн. вам. род. оурмднико(х), оур/А(д)нико(х), оурЬд- 
нико(х) 7 (1446 Созі. II, 251; 1449 Созі. II, 391; 1454 
Созі. II, 517; 1472 ВІР«А» 530). 

•ОУР^ДЬ див. *ОУРАДЬ. 
! ОУРІїКИЄ (ОУР'ЬКЛЄ) див. ОУРАКЛЄ. 
•ОУР'ЙКЛЄ див. ОУРАКЛЄ. 
*ОУРІ2КЛЄВЬ прикм. (2) О п о л Ь н а о у р Ь к л є - 

в а (1), оурЬклєва полЬна(І) див. ПОЛ'ЬНА Ч 
ФОРМИ: наз. одн. ж. оурЬклєва (1453 Созі. II, 445). 
Пор. ОУРАКЛЄ. 
•ОУРІїХЬ ч. (1) горіх: (грамота пошкоджена.— Прим. 

вид.) (...) аєт тамо овцї пасїти илї рїбоу гонити илї роуба- 
ти оу лЬсоу дрЬвь илї проутїє или хмиль сьбїраючи илї 
оурЬхии (!) илі боуд що бєзьіх (!) знанїє (Корочин Камінь, 
1458 МІН. Вос. 122). 
ФОРМИ: знах. мн. ! оурЬхии (1458 МІН. Оос. 122). 

*ОУРЮЧНЬІИ прикм. (1) що належить до спадкової 
власності: мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... 
ожє... башота маноуило прїидє прє(д) нами... и дадє єдно 
село своє оурю(ч)ноє на имА башотЬни манастьірю о(т) 
нЬмца (Сучава, 1428 Созі■ І, 228). 
ФОРМИ: знах. одн. с. оурю(ч)ноє (1428 Созі. І, 228). 
*ОУРАДНИКЬ див. ОУРИДНИК- 
•ОУРАДНЇКЬ див. ОУРЬДНИК. 
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*ОУРАДЬ ч. (ІЗ) 1. умова, угода (2): Мьі... слюбуємн 
ижь вшитки оурАдьі и зьєднанья и записьі што... миха(л) 
бучатски... посоль и брать нашь мильїи... межи... коро- 
лємь полскимь... и нами... с однои сторони а межи... стєц- 
КОМЬ ВОЄВОДОЮ ЗЄМЛ’ь молдавекои... з другои етороньї 
прєрє(ч)ньіи владиславь кроль и д’Ьти єго... боронити 
держати непорушно на в’Ьки ховати им’Ьють (Ланчиця, 
1433 Р 123); Ино я после пана своєго живота при том 
остала Мєжирєчє, што пан мой мєнАл со кн(А)зєм Йваном 
Острозким, подлуг оурАїїу пана моєго и(зь^ (в ориг. 
ИсАтєм.— Прим, вид.) сАгєм своим с паном Михном 
ОмєлАнским и з дочкою своєю Марєю (Луцьк, 1487 А8 І, 
85). 

2. законна сила (5): оурЬдомь того листа нашєго пєчати 
паши соуть привишєньш (Львів, 1436 Сові. II, 702). 

3. службове становище, посада (3): ОурА(д) шє(л)тїис- 
кїи пано(м) оу слоу(ж)бь є(ст) оужїто(ч)но а длА то(г) 
в'Ьлїкьіи панові добивають соб*Ь шьтїсо(в) (!) (XV ст. ВС 
32). 

4. установлений обов’язок (І): ми илїа воєвода... знаме¬ 
нито чиним... како намисковь наши(х) наслидоуючи... па¬ 
ну владиславовн... вири правои голдь пр'Ьзь оур’Ьдь при¬ 

сяги, тими слови, доткноувшисА стго крижа и дрєва 

бжїа (Львів, 1436 Сові. II, 697—698); 
О такимь оурАдомь (1), тьтмь о у р А • 

д о м ь (1) таким чином: а боудє(т) ли то(т) пань виновать 
и кмєти єго тогдьі то(т) слоужєбпикь имєє(т) каж(д)ого 
кмєтА до вро(т) посохо(м) дотькноутсА и вала(т) (і) тьімь 
оурАдомь хто кого познваєть а о што познваєть (XV ст. 
ВС 14); а такєжь коли боудєть кмєти виновати(и) а па(н) 
нє винова(т) такимь(ж) оу; Адомь (XV ст. ВС 14—14 зв.). 
ФОРМИ: паз. одн. оурл(д) (XV ст. ВС 32); род. оди. 

оурх\ду, оурмдоу 2 (1487 А 5 І, 85; XV ст. ВС 15); вр/лдоу 
1 (XV сі. ВС 13 зв.); знах. одн. оур-Ьдь (1436 Сові. II, 698); 
ор. одн. оурлдомь, оурждомь, (оу)рддомь, оурЬдомь 
(1436 Сові. II, 697, 698, 702, 706, 707; XV ст. ВС 14, 14 зв.); 
знах. мн. оурмдьі (1433 Р 123). 
ОУРАКЛЄ ч. (35) (особова назва): ми алєксандр-ь воє¬ 

вода... ис нашими зємлАньї.., на имА... пань оурАклє 
пєтрь, пань брату(л) страовичь... слюбили єсмьі и ислю- 
буємь и потвєржАс(м)... тоть листь (Львів, 1407 Сові. II, 
628—629); а на то є(ст) в’Ьра... пана пєтра оур’Ькл(є) (Су- 
чава, 1414 Сові. 1, 111 — 112); а на то єсть в^ра... пана 
вана оурЬкли (Сучава, 1446 Сові. II, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. оур/аклє 1 (1407 Сові. II, 629); оурєк- 

(л)є І (!437 Сові. І, 536); род. одн. оурвдли, оур/йкли 12 
(1411 Сові. І, 95; 1442 Сові. II, 93; 1443 Сові. II, 145, 149, 
156; ДГСПМН; 1445 £/Д«А» 483; Сові. II, 226; 1446 
Сові. II, 241, 263, 270; ПГСПМР)\ оурьклє, оур-Ькл(є), 
оурмклє 13 (1412Оір«А» 440; 1414 Сові. І, 112; 1435 ЛУБ; 
Сові. І, 403; МЗФ 3; ОВАс 35; 1442 Сові. II, 101; 1443 
Сові. II, 120, 129, 132, 141; ПГСММ\ 1446 Сові. II, 248); 
! оурікиє 1 (1443 Сові. II, 126); оурькл-Ь, оур/аклЬ 7 (1438 
Сові. II, 15, 27; 1441 ОВАс 37; Сові. II, 138; 1443 ВАМ 41; 
Сові. II, 180; 1446 Сові. II, 238). 

*ОУСАДИТИ див. ОСАДИТИ. 
ОУСЄ, ВСЄ присл. (10) 1. (скрізь, усюди) все (9): а одь 

Сиквьі долини, до Мискова горба, а зь Мискова горба до 
потоку и долини Бучачной — усе улево грунть до Поча- 
пьінець (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); А хотар томоу сєлоу... 

,да єст... на копакоу могилоу, от тол’Ь оусє л’Ьсом прости на 
дорогоу (Гирлов, 1499 ВО II, 148). 

2. (постійно, завжди) все (1): а мито имь брати подав- 
номоу, а мають намь тоє мито платити все широкими 
грошьми, на пє(р)вн(и) го(д) по(л)тори тисАчи копь... а 
на дроуги(и) го(д) також а на трєти(и) годь толькожь 
(Краків, 1487 АМЛ). 

ОУСЄБЬ, ОУСЄБИ присл. (2) (молд. деосеб, деосеби 
«окремо») осібно, окремо: тАмжє ми... дали єсмьі єм(оу)... 

єдно село... (щ)о даль ємоу воєвода оусєбь о(т) ївана 
(б. м. н., 1400 Сові. І, 36). 

*ОУСЄСЄРДЄЧНЬІИ прикм. (1) щиросердий, від усього 
серця: Влодиславу... кролю польскому... оусєсєрд(є)ч(н)є 
покланАниє о(т) пєтра воєво(д) молдавьского (Сучава, 
1388 8Ь 678). 
ФОРМИ: наз. одн. с. оусєсєрд(є)ч(н)є (1388 8Б 678). 
ІУСЖЬЇВАТИ див. ОУЖИВАТИ. 

*ОУСИЛНЄ присл. (І) насильно: О си(л)ствє которьі(и) 
сА оучини(т) оусил(н)є (XV ст. ВС 36). 
Див. ще *СИЛНО. 

О УСИ Л НО присл. (1) непосильно, не під силу: И боудєт 
ли нам оусилно, боже того нє дай, тогдьі и сам пан наш 
наимилостїв’Ьиши корол єго милость и сам своимь животом 
подли нас имаєть стати, а никомоу нас и землю нашоу 
нє видати (Сучава, 1468 ВО II, 302). 

*ОУСИЛОВАНЇЄ с. (1) згвалтування: ГдЬ колі дЬвка 
алюбо жонька алюбо вдова боуд’Ь(т) на поли алюбо в селЬ 
оусилована и она крикомь и плачомь освє(т)чи своє оуси- 
лованїє... тогдьі то(т) имєєть казнєнь по(д)лоу(г) вини 
пїсаньї о сїльствє (XV ст. ВС 36—36 зв.). 

• ФОРМИ: знах. одн. оусилованїє (XV ст. ВС 36). 
Див. ще *ОУСИЛЬСТВО. 
Пор. *ОУСИЛОВАТИ. 

*ОУСИЛОВАТИ дієсл. док. (5) 1. (кого) згвалтувати (2): 
мн... оуставлАємь ижь вєлїє соусЬдь посполито нє мо¬ 
же^) поитї изь одно(г)о села да (!) дроугого одно оди(н) 
алюбо два а то с волею па(н)скою вьп Авши оу нєкоторьі(х) 
члонка(х) колї па(н)у (!) своєму сєлАниноу до(ч)коу ємоу 
оусїлоуєть алюбо жєноу алюбо колї ємоу имєньє сїлою 
бєрє(т) (XV ст. ВС 26—26 зв.); 
усиловати квальтомь (кого) (1) згвалтува¬ 

ти: коли хто усилоуєть д’Ьвьк(оу) алюбо жонькоу кваль¬ 
томь... которьщ боудєть такьш наидєньї и поваланьї (!) по(л)- 
скьімь правомь по(д)лоугь виньї имєють бьіти осоужєнн 
(XV ст. ВС 25 зв.). 

2. примусити, присилувати (2): мн Стєфан воєвод(а)... 
знаменито чиним... оужє (!)... прїидоша перед нами... 
бсАрин пан Юрїи Шєрбич а матєрє (!) єго... и никимь нєпо- 
ноужєни ани оусиловани... дали... монастирю от Хомора... 
єдно мЬсто да осадАт пасикоу (Сучава, 1467 ВО І, 120); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша... 
прАд нами... Ана, сестра Доброулова логофєт(а), и по 
своєи доброи воли, никим нєпоноужєна ни оусилована, и 
дала своимь плємєникомь... два села (Сучава, 1470 ВИ 
І, 155). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. усилоуєть, оусїлоуєть (XV ст. 

ВС 25 зв., 26 зв.); майб. пас. З ос. одн. ж. боуд*(т) оусило¬ 
вана (XV ст. ВС 36); дієприкм. пас. мин. наз. одн. ж. 
оусилована (1470 ВИ І, 155); наз. мн. оусиловани (1467 
ВО І, 120). 
Див. ще ПОСИЛОВАНЬ, *ПРИСИЛЄНЬ, ПРИСИЛО- 

ВАНЬ, *СЇЛОВАТИ. 
^СУСПІЛЬСТВО с. (7) насильство, згвалтування: О 

уси(л)ствє паньскомь алюбо жєнь (XV ст. ВС 7); пєрвьіи 

члонь о пожозє в. члонь о оусїльство алюбо о разбои (XV 
ст. ВС 17 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. оусїльство 2 (XV ст. ВС 17 зв., 25 

зв.); о ! соуди(л)ство 1 (XV ст, СД 43 зв.); місц, одн. 
о оусильствє, усїльствє, уси(л)ствє (XV ст. ВС 7, 8 зв., 
23 зв.). 
Див. ще *ОУСИЛОВАНЇЄ. 
*ОУСЇЛОВАТИ див. *ОУСИЛОВАТИ. 
^ОУСЇЛЬНЇКЬ ч. (2) насильник, розбійник: Абьі оусїль- 

нїкомь смєлость о(т)нАта оуставлАємь колї шлА(х)та (!) 
шлА(х)тїча забьє(т) за головоу шєстьдєсА(т) гривень за 
жьньї (и) (!) члонокь оутАтьш три(д)ца(т) гривень (XV ст. 
ВС 24 зв.). 
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ФОРМИ: місц. одн. о усїльнїкоу (XV ст. ВС 8); дав. мн. 
оусїльнїкомь (XV ст. ВС 24 зв.). 
Див. ще *СИЛЬНИКЬ. 
*ОУСЇЛЬСТВО див. *ОУСИЛЬСТВО. 
*ОУСКАЗАТИ див. *ВСКАЗАТИ. 
*ОУСКАТОУЛТ> ч. (1) (особова назва, молд. ускат «су¬ 

хий»): мьі илїє воєвода... чинимд знаменито... ожє то(т) 
истинньїи слоуга и бол'Ьринд нашд, в’Ьрньїи па(н) иванд 
оускатоу(л) слоужиль намд право и вирно (Сучава, 1439 
Сові. II, 61). 
ФІЛЬМИ: наз. одн. оускатоу(л) (1439 Сові. II, 61). 
ОУСКЛОНИТИ СА дієсл. док. (1) (кому) (підкоритися) 

схилитися (перед ким): И не имаємь соби иньїхь жадних 
сторон шоу кати а никомоу иномоу оусклонити сА, ани 
поддати сА, кромЬ пана нашєго наимилсстив’Ьишєго коро- 
лА єго милости и короуньї полскои (Сучава, 1468 ВИ II, 
ЗОЇ). 
ФОРМИ: інф. оусклонити са (1468 ВВ II, ЗОЇ). 
* УСЛАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): того ради и г(с)во ми, даємд и потврдждаємд се¬ 
ла... на имА н’Ьгомирєщн И юрчєщи... И ст. млино(м) на 
телици и висока пасика и чєрє усланїи радовди и баланд 
(Сучава, 1443 ДГСПМН). 
ФОРМИ: знах. усланїи (1443 ДГСПМН). 
*ОУСЛИІНАТИ див. *ОУСЛЬШІАТИ. 
*ОУСЛОУГА ж. (1) О оуслоуги отдавати 

(кому) (1) робити послуги, ставати в пригоді (кому): 
Ми кнзь Сємєнд Алєкса(н)дрови(ч) ... о(з)на(і)моуємо... 
И(ж) ми дєй змилова(в)ши сА Но(д) (!) слоугою Наши(м) 
оурожоньі(м) Єрємиєю Ша(ш)ко(м) Которои На(м)д Вє- 
ликіє Оуслоуги Своє И ко(ш)то(м) нємали(м) о(т)дає(м) 
(!)... При (в)сюи о(т)чин£ И диди(з)н,Ь Єго зємлАнои И 
при (в)сЬхд Городищо(х) И оурочища(х) є(го) зоставоую 
(Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: знах. мн. Оуслоуги (1459 Р 171). 

*УСЛУГОВАТИСЯ дієсл. недок. (1) (виконувати певні 
феодальні обов'язки) служити, бути на службі: А про 
л'Ьпшое свідоцтво и твердость, печать свою привісили есь- 
мо,— за его намд службу, понеже и услуговался служачи 
у князя моего и у наст» (Кобринь, 1465 АкВАК ПІ, 4). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. услуговался (1465 АкВАК 

III, 4). 

*ОУСЛЬШИТИ див. *ОУСЛЬІШАТИ. 
*ОУСЛВІШАТИ дієсл. док. (605) (що, о чім) (довідатися 

про що) почути (4): а што ко(л) о(т) кого оусльїшю на гос- 
подарА нашєго лихо или добро того(м) нє оутаити госпо¬ 
дар А нашєго великого королА (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); 
ІІ5Іу$2аш52а (!) іо \узі гарїакаїі (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
^XXVI, 140); про то же которьш приАтєль вашєи мл(с)ти 

и намд то бьі сльїшалд и онд бгоу хвалоу далд и вєлми бьі 
срадовалсА а нєприАтєль вашєи мл(с)ти и намд то бьі 
оусльїшалд ємоу бьі напали тАшко оскоминьї и острьш 
гвоз(д)д прошєлд бьі сквозє єго ср(д)цє (б. м. н., 1484— 
1486 ГСПТЗ); А також мьі, Стєфан воєвода, до того ча- 
соу коли оусльїшим о ихани тоурєцком на зємли... кроулєв 
оугрдскаго и полскаго... тогди им обом кролем... имаєм да¬ 
ти видати и оуказати. како мочи моум маибоозо ІГиолов. 
1499 ВИ II, 423); 

(що) (довідатися про зміст читаного ким) почути (601): 
мьі дмитрии ин’Ьмд имєнємд корибу(т)... чинимд то знаємо 
всЬмд кто коли на той листд оузрить али оусльіши(т) ижє 
добраА рада наши(х) боАрд ... и нашєю доброю волею... 
королеви польскому... и коруні польскои голдовали єсмо 
в’Ьрно и право (Краків, 1388 Р 40—41); мьі кнА(з) фєдорд 
любортови(ч) знаємо чинимд симд нашимд листомд кто 
коли на нь возри(т) или пакд оусльіши(т) ажє... король 
пол(с)кии... и єго кролєваА... жАловали мА и дали ми 
землю до своєи воли на имЛ сЬвєрскую (Віслиця, 1393 
Р 50—51); мьі алєксандрд воєвода... чиньїмд знаменито 

иссЬмд листомд нашимд кто на нд оузритд или єго оуельї- 
шитд чтоучи ожє тотьі истинньї слоуги наши по(п) андрєи 
и филипд... слоужили намд правою и в’Ьрною слоужбою 
(Сучава, 1427 Созі. І, 193); мьі Стєфань воєвода... знамени¬ 
то чиним(ь) ис сим(ь) листом(ь) нашим(ь) вдсдм(ь) кто на 
нєм(ь) оузрит(ь) или єго чтоучи оусльішит(ь), ожє прїдо- 
ша пр"Ьд(ь) нами... Яцюл(ь) Дол'ха и брат(ь) єго Влаи- 
коул(ь)... и продали свою правоую отниноу и вьїкоуплєнїє 
(Сучава, 1500 РА 260). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. одн. оусльїшю (бл. 1386 Р ЗО); З 

ос. одн. оуслмшитд, (оу)слмшитд 91 (І401 РІК; 1402 
Созі. II, 621; 1404 Созі. II, 625; 1408 АкЮЗР І, 6; 1410 
АкВАК XI, 5; 1424 Соя*. І, 161; 1433 Созі. І, 353; 1453 
ВІР«А» 503; 1470 ВВ І, 155; 1500 Созі. 3. 234 і т. ін.); 
оуслишитд 6 (1429 Созі. І, 242; 1438 Созі. II, 14; 1439 
Созі. II, 714; 1451 Созі. II, 400; 1458 Созі. II, 814; 1473 
ЗНтШ V, 3); оуслмшитд 1 (1454 Р 162); ! оуслмшитм 1 
(1438 АСІВ); ї оуслишито 1 (1472 Созі. В. 26); вслмшитд 1 
(1494 АЛМ 54); оусльїшить, (о)услмшить, оус(льі)шить, 
оусльі(ш)ть, оуслиш<ить), оуслмшит(ь) 89 (1393 Со5^. 
І, 13; 1394 Р 53; 1400 /)/Я«А» 433; 1407 Р 72; 1411 ВІР«А* 
439; 1420 ПГАГ; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1446 АкЮЗР І, 
18; 1473 ШКН 164; 1500 РА 260 І т. Ін.); ! оусльшить З 
(1401 Р 65; 1409 Со5^. І, 64; 1412 ВІР«А» 440); оуслишить, 
услишить 5 (1438 Созі. II, 26; 1459 £>/Я«А» 514; 1472 ВВ 
І, 169; 1478 ВВ І, 218; 1487 ВВ І, 295); вслмшить, 
в(сл)ьішить, вдслмшить 3 (1415 Р 87; 1445 ЗНТШ СXV, 
19; 1452 АрхЮЗР 8/IV, 60); оуслмшмть 1 (1451 ДГШХ); 
оуслмшит, оусльіши(т), усльіши(т), оусл<иш)ит, оусльї- 
<шит), о(у)слмши(т), оу(слмшит), оусл(м)шит 291 (1388 
Р 40; 1396 АЗ І, 20; 1401 Р 64; 1403 ДГАА; 1408 Созі. 
І, 60; 1424 Созі. II, 593; 1440 В В Ас 31; 1468 ВВ І, 125; 
1483 Созі. 3. 121; 1500 Созі.З. 230 і т. ін.); оуслишит, 
оуслиши(т), оусли(ши(т)>, оу<слиши(т)>, о(у)слиши(т) 
91 (1400 С05^. І, 26; 1428 Со5*. І, 209; 1439 Созі. II, 51; 1444 
ВІР«Ау> 481; 1454 Созі. II, 513; 1463 0)5*. 5. 45; 1480 ВВ 
I, 238; 1488 Созі. 3. 127; 1492 Созі. 3. 161; 1497 ВВ II, 123 
і т. ін.); оуслишит, у(с)лиши(т) 3 (1457 ВВ II, 257; 1460 
Созі. 3. 33; 1462 ВВ І, 64); оуслишит, оуслмшм(т), и$1у- 
$2у*3 (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1464 ВІР«А» 517; 1465 01 
176); вслмшит 1 (1492 АЗ III, 23); УбІібіІН» у$2іі$2ІЇН 2 
(1395 01 166; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3); ! оуслм(т) І (1453 Созі. 
II, 461); оусли(шт) І (1443 Созі. II, 179); оуслиши 1 (1466 
ВЇР«Аь 519); !оушлиши(т) 1 (1425 Со5^. І, 168); ! ослмши(т) 
1 (1493 ПГВСП); ! оувлмши(т) 1 (1429 Созі. І, 248); ! оу- 
слмть 1 (1388 Р 39); ! оуслмшите 1 (1418 Р 89); 1 ос. 
мн. оуслмшим (1499 ВВ II, 423); баж.-ум.сп. З ос. одн. ч. би 
оуслишалд (1484—1486 ГСПТЗ); дієприсл. перед. ! и$Іу- 
$га>у$2а (1433 ЗНТШ ^XXVI, 140). 
Див. ще СЛВІШАТИ. 
#и8ВУ82АТІ див. *0УСЛЬШІАТИ. 
ОУСМОТРИТИ див. ОСМОТРІїТИ. 
*ОУСОБНЬІИ див. *ОСОБНЬІИ. 
*ОУСОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Пєрвьіи поручни(к)... 

матф'Ьи оусови(ч) сємєникд (б. м. н., 1392 Р .46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. оусови(ч) (1392 Р 47). 
*УСОЯЧЬ ж. (1) (назва річки у Білорусії) Усіяж: и то, 

господару, помню: давьівали пятдесятд куницд княгини 
велйкой Витовтовой, сд дьіма по куници... а кд жниву три 
дни, а на ярд трижд дни, а сЬна четьірьі стьіртьі ставить, 
и на Усоячи ьзд забивають старьша жд (б. м. н., п. 1444 
АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: місц. одн. иа Усоячи (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ОУСПЄНЇЄ, ОУСПЄНИЄ, ОУСП'ЙНЬЄ с. (41) (цсл. 

оусдпєниє) (смерть) засинання, засипання: а иванд губд- 
ка... купилд єсть тотд мунастьірь имєнємь калєниковд 

црквд стой бци оусп’Ьньє причисто’Ь (!) изд блг(с)вл,Ьндємь 
пискупа ларивона (Перемишль, 1378 Р 26); мьі алєксандрд 
воєвода... знаємо чиньі(м)... понежє изволили єсмьі до- 
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брїимь нашимь оумьісломь и дали єсмьі монастироу оуспє* 
нїоу прЬ(с>тЬи богородици што є(ст) на бистрини гдє є(ст) 
старець ки(р) василїє двЬ пасЬкьі (Бистриця, 1431 Созі. 
I, 325); и оутокмивш(и) и заплативши господство мьі вьсє 
вьішєписаннсє, а аз господство ми оу том вьстах... и оучини- 
ли єсмо вь задоушїє свАтопочившьіх дАтєи господства 
мьі... и дали єсмо вьси вьішєписанньїи села... та єсмо дали 
...нашєм<оу> свАгомоу монастири що на Бьістрици, идєжє 
ест храм оуспєнїє прЬсвАтьіА владьічини нашєи богороди¬ 
ци (Гирлов, 1499 ВБ II, 154); 
оуспєньє богородици (2) (назва церковного 

свята, також календарна дата) перша пречиста: а пса(н) 

в олтушьковЬ во вторни(к) оу твій жо днь по оуспєньи стЬи 

бци авгоуста оу ки индикта оу в р(г)а (Олгушків, 1424 

ЦГВВ)\ пи(с) ву(л)пашь, оу со(ч^вЬ, в лЬто зцЗг м(с)ца ау(г) 
єї, на днь оуспєнїє стЬи бци (сучава, 1455 Созі. II, 544). 

ФОРМИ: наз. одн. зам. род. храм (црквь, день) оуспє- 
ииє, оуспєнїє 25 (1439 Созі. II, 59; 1453 Созі. II, 461; 1455 
Созі. II, 531; 1457 ВО І, 4; 1458 ВБ І, 8; 1459 ВИ І, 34; 
1462 Созі. О. 10; 1467 ВО І, 120; 1487 ВО І, 310; 1499 ВО 
II, 154 і т. ін.); оуспєньє 1 (1378 Р 26); род. одн. оуспєнїа 
4 (1476 ВБ І, 211, 215, 216; 1488 ДГСПМ); оуспєнїи 2 
(1459 514; 1488 ВБ І, 347); дав. одн. оуспєнїю, 

оуспнїю 6 (1411 МІН. ЛІЬ.\ 1422 БІР іщ. 35; 1440 МІН. 
208; 1456 ГПХМ\ 1475 ВБ І, 206); оуспєнїоу 2 (1415 Созі. 
I, 116; 1431 Созі. І, 325); місц. одн. по оуспєньи (1424 
ДГВВ). 

*ОУСПЄНЬЄ див. ОУСПЄНЇЄ. 
ОУСПОМИНАТИ дієсл. недок. (18) 1. (кого, що, кому, о 

чім, про що) згадувати (кого, що, про що) (6): а того нАтст- 
ва романь нє имаєть оуспоминати, а ни жаловати, ни 
прєдодньїмь (зіс.— Прим, вид.) чоловЬкомь (Берестя, 1400 
Созі. II, 618); а про холопство иикто да ємоу нєсмЬєть 
оуспоминати и да єго нєможє(т) оувєсти (Дольний Торг, 
1445 Созі. II, 236); Але вас хочем держати и оу вєликои 
милости и ласцЬ... и чти... и нє имаємь тоби оуспоминати 
о ми(мо)шєдших р’Ьчєх, до нашєго живота (Дольний Торг, 
1470 ВБ II, 309). 

2. (що, кому що, о кім) пригадувати, нагадувати (кому 
що, про кого, про що) (7): мЬли єсмо о(т) вась листьі ми- 
стра крижєвницкого... которьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть 
и оуспоминаєть свои пєрвЬишии листьі (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКВВ); а чєрєзь твій свои посльї всказьіваль 
єси до нась вспоминаючьі намь штожь стародавна нашьі 
предькове... сь твоими прєдьки... мели прьіятєльство и 
любовь (Троки, 1494 ВБ II, 386—387); Дроугоє вспоми- 
наєть г(с)дрь нашь воєвода вашє(и) мл(с)ти о пє(р)вьіхь 
г(с)дрєхь воєводь волоскихь и князє(и) литовьскихь, яко 
бьіли прє(д)ки дєда нашого... яко они мели межи собою 
бра(т)ство и приятє(л)ство, и ми(р) (б. м. н., 1496 ПСВВ 192). 

3, (за що, о що на кого, о чім і без додатка) домагатися, 
допоминатися (чого) (5): а такожь кто о(т) ни(х)... боудє(т) 
оуспоминати, то(т) (н)амь заплати(т) шєсть десять роубли 
(Сучава, 1432 Созі. І, 343); а тако(ж) ивашко... и єго... 
дЬт(и ихь да> нє имаю(т) оуспоминати за тоую половина 
сєла николи на вЬкьі (Сучава, 1439 Созі. II, 36); нє имаю(т) 
оуспоминати тоти прЬдрєчєньї панове о тьіто (зіс.— Прим, 
вид.) вьішєписани сєла на пана шєндрика, николи на вЬки 
(зіс.— Прим, вид.) (Сучава, 1447 Созі. II, 273). 
ФОРМИ: інф. оуспоминати 9 (1400 Созі. II, 618; 1432 

Созі. І, 343; 1435 Созі. II, 687; 1439 Созі. II, 36; 1443 Созі. 
II, 131, 132; 1445 Созі. II, 236; 1447 Созі. II, 273; 1470 ВБ 
II, 309); оуспомина(т) 1 (1400 Созі. II, 618); теп. З ос. одн. 
оуспоминаєть 1 (1447—1492 ЛКВВ); вспоминаєть 1 (1496 
ПСВВ 192); баж.-ум. сп. З ос. мн. аби... оуспоминали 
(1433 Р 121); дієприсл. одноч. оуспоминаючи 1 (1439 Созі. 
II, 712); оуспоминаючи 1 (1493 ПОСВВ 15! зв.); вспоми¬ 

наючи, \у$ротіпаіис2у 4 (1494 ВБ II, 386, 388; 1496 ПСВВ 
192 зв.). 
Див. ще *НАПОМИНАТИ 1, *НАПОМИНАТЬ СА, ПО¬ 

МИНАТИ 1,2, ПОМИНАТИ СА, ПОМАНОУТИ 1, ОУПО- 
МИНАТИ, ОУПОМАНУТИ, ОУСПОМИНАТИ СА, ОУ- 
СПОМ^НОУТИ. 
ОУСПОМИНАТИ СА дієсл. недок. (1) (чим) виявляти 

претензії (иа що), допоминатися (чого): право такв на- 
шло ажь па(н) ивашковьі листи оуморєни на вЬки ажь 
нє имаєть ими оуспоминати сА (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: інф. оуспоминати са (1413 Р 83). 
Див. ще *НАПОМИНАТЬ СА, ОУСПОМИНАТИ З, 

ОУСПОМ'бНОУТИ з. 
ОУСПОМІїНОУТИ, ОУСЬПОМІїНОУТИ дієсл. док. (10) 

I. (кого) згадати, пом’янути (2): никто да нЬ волєнь про- 

датї Ж... нЖ да є(ст) свободна за тЬ(х) дшЖ, их жє вьспо- 
мЬнЖхо(м) пр(Ь)ж(д)є (б. м. н., І40і ЗдЄ); и слюбоуємьі 
нашєю доброю волею... никьімь ниприсилєни... оуспомЬ- 
ноувшє наши прєдкьі... слоужити и приААти и доброую 
радоу радити... влодиславоу, кролю польскомоу (Сучава, 
1402 Созі. II, 621). 

2. (що, о чім, на що, кому що і без додатка) нагадати, 
пригадати (що, про що) (5): и нє имаєм оуспомЬноути ни¬ 
коли... о мимошєдшьіх рЬчєх и члЬнкохь, але хочоум тЬ 

ми лов а ти и оу вєликои чєстві (в ориг. чтьі.— Прим,, вид.) 
и ласцЬ держати (Баков, 1457 ВБ II, 257); и тьі собє вспо¬ 
мини: коли єси своихь пословь до нась прьісьілаль... и они 
намь оть тебе говорьіли: намь взять мирь зь... зятємь 
твоимь, бо тьі сь нимь мирь и доконьчаньє взяль єси (б. 
м. н., 1498 ВБ II, 409—410). 

3. (за що, на кого) домагатися (чого від кого), 
допоминатися (3): а па(к) ли имє(т) мистичи о(т) нємяа 
тЬгати или оуспомЬноути за то(т) хот(ар>... то(т) да запла¬ 
ти^) завЬзкоу сто роубли ерєбра (Ясси, 1455 Созі. II, 562). 
ФОРМИ: інф. оуспом-Ьноути, оусьпомЬноути (1457 ВБ 

II, 257; 1460 ВБ II, 270; 1468 ВБ II, 306); аор. 1 ос. мн. 
вьспомЬнЖхо(м) (1401 ЗКЄ)\ майб. 2 ос. одн. вспомєнєшь 
(1492—1493 І1ВФЧ)\ 3 ос. одн. имє(т) оуспомьноути (1455 
Созі. II, 526, 561, 562); нак. сп. 2 ос. одн. вспомини (1498 
ВБ II, 409); дієприсл. перед. оуспомЬноувшє (1402 Созі. 
II, 621). 
Див. ще *НАПОМИНАТИ І, *НАПОМИНАТЬ СА, ПО¬ 

МИНАТИ, ПОМИНАТИ СА, ПОМАНОУТИ, ОУПОМИ- 
НАТИ, ОУПОМАНУТИ, ОУСПОМИНАТИ, ОУСПОМИ¬ 
НАТИ СА. 
ОУСПЄНЬЄ див. ОУСПЄНЇЄ. 
! ОУСТА (ОСТАНЄТ) див. ОСТАТИ. 
*ІІ5ТА\УА ж. (2) (стч. йзїауа, ста. ііз1а\уа) постанова, 

настанова: Тег росіїиіі изІа\у рарегзкісЬ... Ьгогпе ргіка- 
гіфт... кЬсІу 1о іезС па ргоіі\уки гакопи і изІ:а\уу 
(Луцьк, 1388 гРІ 107). 
ФОРМИ: род. одн. изїачуу (1388 гРІ 107); род. мн. изіате 

(1388 ІРІ 107). 
Див. ще ОУСТАВЛЄНЇЄ, *ОУСТАВНИЦЬТВО, ОУСТАВЬ. 
УСТАВИТЬ дієсл. док. (11) (що) 1. установити, ухвали¬ 

ти (9): Тег, и5Іа\УІіУе5то, ігЬу... копеі розроІііусЬ ™ беп 
Іоіко газіаши та}иі* Ьгаїі ]аищо (Луцьк, 1388 ІРІ 107— 
108); коли(ж) всї оуставлєнїя законь и права чинА(т) всїмь 
рєчємь то хочємь штобьі таяя (1) права што єсмо уставїлї оу 
вєлїко(м) соимє у вїслїци прїиманьї бьіла (XV ст. ВС 10); 
на которомь соимЬ тотьі панове ... дроугьі снємь посполи- 
тьі оу тиждень по свАтомь Юрїи наиближшимь положили, 
и визволили и оуставили, на том соимЬ оуси рЬчи, о ко- 
торьти сЬ нє могльї изгодити промєж собою (під Хотином, 
1467 ВБ II, 297). 

2. (кого) (призначити) настановити (2): І іеі іеЬу 
шупсаге \у кпіагзі^е пазгот изіа^епу... з їаїзгшугпі 
репегті... $аті... іако^уск ітаїі пе зшеІіЬу (Луцьк, 
1388 гРІ 108); и Азь нелюбую... ижь нє оставлю (!) на 
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ТЬІХЬ ГОрОДЬХЬ иного воєво(д)... толико того которьш жь бьі 
прьісАгль в'Ьрє(н) бьіти королеви (Кременець, 1434 Р 131). 
ФОРМИ: ін,ф. уставить (XV ст. СЯ 9 зв.); перф. 1 ос. 

мн. єсмо уставїлї 1 (XV ст, ВС 10); изіа^іііїезто 4 (1388 
ІРЬ 103, 105, 107—108, 108); З ос. мн. оуставили (1467 
ВБ її, 297); теп. пас. З ос. одн. с. ест ©уставлено (1456 
Созі. II, 790); майб. І ос. одн. 1 оставлю (1434 Р 131); 
дієприкм. пас. мин. наз. мн. изїачуепу (1388 ІРЬ 107, 108). 
Див. ще *ОУСТАВЛАТИ, *ОУСТАНОВИТИ \ 
ОУСТАВИЧНЄ, ОУСТАВИЧНЄ, ОУСТАВИЧНЇИ, ОУ- 

СТАВИЧНИИ присл. (1) (стч. изіауіспе, ста. изіа^ісгпіе) 
постійно: мьікнА(з)... чинимь знамєни(т)... ижє... хотмчи... 

кору(н) по(л)скои службу вЬр(н)Ь и оуставичнЬ оуказати 
тому истому королеви володиславови... и коруні поль- 
скои слюбуємь держати цьлую правду и чиста вьра (Мо¬ 
лодечно, 1388 Р 43); мьі такожє... обицоуємь и слюбоу- 
ємь николи о(т)... кролЬ по(л)ского... о(т)стоупити... али 
при тоумь то... паноу владиславоу, кроль полскомоу... 
оуставичнє... остати (Львів, 1436 Созі. II, 702); про тожь 
мьі... хоч(є)м оустави(ч)нє и мо(ц)нє при ни(х) зостати 
(Хотин, 1448 Созі. II, 738). 
Див. ще ОУСТАВИЧНО, ОУСТАВНО. 
*ОУСТАВИЧНИИ див. ^ОУСТАВИЧНЄ. 
ОУСТАВИЧНЇИ див. ОУСТАВИЧНЄ. 
ОУСТАВИЧНО присл. (1) (стч. изіауібпе, стп. изіа- 

ичсгпіе) постійно, завжди: Тиж от сєго часоу... слюбоу- 
єм... Казимироу... оусє доброє ховати панованА и чти их... 
а николи не имаєм бьіти в ради, алибо оу вьімовЬ... гдє бьі 
врєчєнного Казимира крол'Ь... нєпожиточнє алибо оувлоч- 
ство бьгло бьі мовєно, алибо правовано; алибо их всАх 
противности, котор'іи пришли коу нашємоу вЬдомоу, маєм 
оуставично вьістєрєгати (Сучава, 1462 ВБ II, 284). 
Див. ще ОУСТАВИЧНЄ, ОУСТАВНО. 
*ОУСТАВИЧНОСТЬ ж. (2) (стч. изіауіспозі, стп. 

изіалуісгпозс) (у множині) постійні, сталі зобов’язання, 
повинності (1): про тожь мьі... по(д) присАгою котороюжь 
есмьі... оу чинили, ижє хочємь вшитки слоужбьі и оуста- 
вично(с)ти, по винноЬ вЬпности, и иншьА слюбьі... пилнєю 
смотрити, и стєрєчи и вЬрнє, на каждьш ча(с), на вЬкьі, 
держати (Хотин, 1448 Созі. II, 738); 

сталість, постійність (І): А дилЬ того мьі, Стєфан, воє¬ 
вода... и пан зємли молдавскои, знакомито чинимь... яко 
хотА... панов предкоув наших воєвод молдавских... обьі- 
чаєм и стопєнюм наслидова(ти)... абьі яко твій то перед¬ 
кове... кролюм полскьім... вЬчноую вЬрность и оуставич- 
ность... записали и заобвєзали, так и мьї... их воли вЬр- 
ньім наслидованєм послоухати заоуждьі винни есми (Су¬ 
чава, 1462 ВБ II, 283—284). 
ФОРМИ: знах. одн. оуставичиость (1462 ВБ II, 284); 

знах. мн. оуставично(е)ти (1448 Созі. II, 738). 
*ОУСТАВИЧНЬІИ прикм. (7) (стч. изіауіспу, стп. 

изіашсхпу) постійний, сталий, безперервний: а АкосА 
они записали прєрє(ч)ньі(м) кролє(м) коу оуставичнои и 
вЬчнои сталости... мьї... виновати єсмо вЬрнє ихь волЬ 
и оучииковь наслЬдовати (Хотин, 1448 Сові. II, 733); Але 
колиж... крол полскьіи... нас... коу наслЬдованю... наших 
прєдков оупоминал и приводил, дилЬ которои рЬчи мн... 
вьізнавамн тнм то листом... бьіти повинни и обвєзаноу... 
коу оуставичнои слоужбЬ и тиж помочи (Сучава, 1462 
ВБ II, 284). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. оустави(ч)ньі(м) (1457 Созі. II, 810); 

дав. одн. ж. оуставичнои 3 (1436 Созі. II, 697; 1448 Созі. 
II, 733; 1462 ВБ II, 284); І наставичнои 1 (1462 Сові. II, 
284); ор. одн. ж. оуставичною 1 (1436 Созі. II, 697); оу¬ 
ставь чина 1 (1448 Созі. II, 734). 
ОУСТАВИЧНЄ див. ОУСТАВИЧНЄ. 
*ОУСТАВЇТЇ див. УСТАВИТЬ, 
*ОУСТАВЛЄНИЄ див. ОУСТАВЛЄНЇЄ. 
ОУСТАВЛЄНЇЄ с. (5) 1. постанова, припис (3): а хто 

оу праве нємєцькомь а поживаєть по(д)лоугь оуставлєнїя 

стьі(х) оцєвь зако(н) єсть томоу право стратн(т) (XV ст. 
ВС 25 зв.— 26); 
о у с т а в л є н ї є чинити (1) виносити постанову, 

постановляти: ижє снвє со оди соу(т) одно(г) права прото 

оуставлєнїє чинїмь гдЬ єсть имь потрєбїзна жєбн оцєвою 
пєча(т)ю пєчатотї (!) (XV ст. ВС II зв.). 

2. установлення (1): Раистрь кни(г) прьвн(х) правн(х) 
кролА казимєра о оуставлєни(и) прав (XV ст. ВС 5 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. оустаалєнїє (XV ст, СЯ 43 зв.); род. 

одн. оуставлєнїя (XV ст. ВС 26); знах. одн. оуставлєнїє 
(XV ст. ВС 11 зв.); міси,, одн. о оуставлєни(и) (XV ст. ВС 
5 зв.); знах. мн. оуставлєнїя (XV ст. ВС 10). 

■ Див. ще *и5ТААУА, ^ОУСТАВНИЦЬТВО, ОУСТАВЬ. 
Пор. УСТАВИТЬ. 
*ОУСТАВЛАТИ дієсл. недок. (67) (що кому і без додатка) 

установлювати, ухвалювати: Старости а любо воєводи 
имають собє сво(ю) волю и оуставлАю(т) собЬ по(д)лоугь 
своєє воли мєсца соудоу (XV ст. ВС 13 зв.); ТЬ(ж) оустав- 
лАємь хто комоу забьєть жєрєбА три грївньї маєть пла¬ 
тить (XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: 1 ос. мн. оуставл/аємь, уставл/аємь, оустав- 

Л/лє(м)ь, оуставлмємь, уставл/йємь 56 (XV ст. ВС 10 зв., 
11 зв., 12, 12 зв., 13, 13 зв., 14 зв., 22, 36 зв.; СЯ 43 зв. і 
т. ін.); оуставл/аемн 4 (XV ст. ВС 10, 23 зв., 26, 34); оус- 
тавлмє(м) З (XV ст. ВС 28 зв.; СЯ 40, 43); оуставл/ли(м) 
1 (XV ст. СЯ 43); І оустаємь 1 (XV ст. ВС 13); ! оуста І 
(XV ст. ВС 34); 3 ос. мн. оуставл/аю(т) (XV ст. ВС 13 зв.). 
Див. ще УСТАВИТЬ, *0УСТАНОВИТИ і. 
*ОУСТАВНИКЬ ч. (2) (відповідальний за дотримання 

монастирського уставу) уставник: а при то(м) бьі(л) оць 
нашь никола архиман(д)рить пєчєрскии оуставии(к) іона 

философь ключникь двдь кєларь гєраси(м) (Київ, 1446 
Р 154); а при томь бьіли старци пє(ч)рскиє полатни(к) 
пє(ч)рскьі Васья(н) коувА(з) а ключни(к) пє(ч)рскн анд- 
рони(к) а оуставни(к) пє(ч)рскьі лаврєнтєи (б. м. н., 1498 
ЧІАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. оуставни(к) (1446 Р 154; 1498 ЧІАФ). 
♦ОУСТАВНИЦЬТВО с. (1) постанова, припис: мьї алєк- 

сандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє есми доконали^, 
сь мЬстьчаньї илвовского мЬста... и учинили єсмьі устав- 
ницьтво о мьітахь, у нашєи зємли (Сучава, 1408 Созі. II, 
630). 
ФОРМИ: знах. одн. оуставницьтво (1408 Созі. II, 630). 
Див. ще *ІІВТАУ/А, ОУСТАВЛЄНЇЄ, ОУСТАВЬ. 
ОУСТАВНО присл. (1) (стч. йзіаупе, стп. из1а\УПо, 

изі:а\упіе) постійно, завжди: и имаємь ємоу на то оуставно 
радїти... абьі тим обьтчаємь бьіл и дєржал сА яко и перед¬ 
кове єго старьі воєводьі молдавскїи (Сучава, 1462 ВБ II, 
289). 
Див. ще ОУСТАВИЧНЄ, ОУСТАВИЧНО. 
*ОУСТАВНЬІИ прикм. (1) (стч. йзіаупу, стп. изіачупу) 

постійний: Тє(ж) то(г) хочє(м) штобьі каж(д)ии соу(д)я 
оу своємь соудє мєль о устави аго слоужєбиїка черєсь ко- 
торо(г) имєть позивати (XV ст. ВС 15 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. оуставнаго (XV ст. ВС 15 зв.). 
ОУСТАВЬ ч. (2) 1, здавна установлене і узвичаєне 

правило (1): а мьї имаємь оудилати подлоуг приказаниа 
пана нашєго... подлоуг старихь оучинковь, якож єст бьіл 
из вєка оуставь пєрєдков наших... и землі молдавскои 
(Сучава, 1468 ВБ II, ЗОЇ). 

2. (зведення правил відправлення церковних обрядів) 

устав (1): застали єсмо оу стго спса на красно(м) д иконм 
кованьі(х)... єваньгєльє кованоє ап(с)ль... осмогла(с)ни(к) 

вє(с) оуста(в) кири(л) книга златоусть парємья минЬи и 

м(с)ци є (б. м. н., 1429 Р 114). 
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ФОРМИ: наз. одн. оуставь (1468 ВО II, 301); знах. одн. 
оуста(в) (1429 Р 114). 
Див. *СІ§ТА\УА, ОУСТАВЛЄНЇЄ, *ОУСТАВНИЦЬ- 

тво. 
*ОУСТАНОВИТИ 1 дієсл. до/с. (6) (що) визначити, 

установити: а тото мьіто татарскоє, що бьіло оустановлєно 
оу биломгородЬ (!), а мьі тото мьіто ливовчаном отпоусти- 
ли, абьі не давали ни пигАза {Сучава, 1456 Сові. II, 790); 
Жало вали нам*ь м'Ьщане Луцкіе, штожь они много мьіть 
установили посли дяди нашого, великого князя Витсльта 
(Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); а оу Чєрновци мито от 
воза, яко ест оустановлєно, а рибо у нє брати (Сучава, 
1460 ВБ II, 275). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. установили (2-а пол. XV ст, 

АЛМ 9); теп. пас. З ос. одн. с. ест оустановлєно (1460 ВИ 
II, 275); перф. пас. З ос. одн. с. бмло оустановлєно (1456 
Сові. II, 790; 1460 ВБ II, 275); дієприкм. пас. мин. наз. 
мн. установенм (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
Див. ще УСТАВИТЬ, *ОУСТАВЛАТИ. 
! ОУСТАНОВИТИ 2 див. ВСТАНОВИТИ. 
ОУСТАТИ дієсл. док. (122) І. (виступити на засіданні 

княжої ради) встати, підвестися (116): а у то(м)лє па(к) 
оуста(л) рома(н) тємєшєску(л)... и прода(л) половина села 
от кєцєлєщь... слузЬ нашєм(у) паноу жоуржа галбєноу 
(Сучава, 1460 Сові. 3. 33); и мьі оуставши та єсми заплатили 
оу их роуки оусє исполна готовими пин'Ьзїи (Сучава, 1470 
ВБ І, 150); и єщє оустали мьринка... и братаничи єи... 
та дали (в ориг. продали.— Прим, вид.) мьрини... за тоє 
село... єщє ф злат татарских (Сучава, 1492 Сові. 3. 161); 
и оуставши наши слоуги Сима и брат єго Оника та запла¬ 
тили оуси тоти вьішєписаннїи пин’Ьзи... оу роуки слоузї 
нашємоу Сими Бєн’Ь... прАд нами и прАд нашими боярє 
(Ясси, 1500 ВБ II, 175). 

2. розташуватися, стати (І): а обрубь земленьїй тому 
именицу моєму Лопавшом'Ь по старине: от именя моего 
Хренникь... краєм нив дерковньїх Хренницких у Смьі- 
жаль, которая вьстала нижей озерца Линева (Хрінникн, 
1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 

3. (противу кого, на кого, на що) виступити (проти кого, 
проти чого) (5): А кто на то оустанєть тоть заплатить грив¬ 
ну золота виньї (Львів, 1368 Р 16); нашь плємєньни(кї 
бєкбула(т)ь и хожа мєдинь оучинилсА намь ворогь и 
оуста(ли) на на(с) (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); варе 
коли бьі оу сталь псАна ста(н) илї брати а є(г)... на пана ми- 
хаила логофє(та)... за тота села... тс(т) заплати(т) вьтшє- 
писанную завЬзкоу (Сучава, 1448 Сові. II, 362). 
ФОРМИ: інф. оустати і (1402 Сові. її, 623); оуста(т) 1 

(1402 Сові. II, 623); аор. 1 ос. одн. оустах, оуста(х) 9 (1479 
ВБ І, 221; 1481 ВБ І, 248; 1491 Сові. 3. 156; 1492 ВБ І 
509; 1499 ВБ II, 144, 147, 154): вьстах І (1499 ВБ II, 154); 
перф. З ос. одн. ч. оусталь, оусталь, оустал, оуста(л) (1460 
Сові. 3. 33; 1463 ВБ І, 74; 1467 Сові. 3. 69; 1473 ШКН 165; 
1480 ВБ І, 239; 1491 ВБ І, 447, 459; 1493 ВБ II, 3, 18); 
З ос. одн. ж. оустала 3 (1471 ВБ І, 164; 1473 ВБ І, 186; 
1480 ВБ І, 244); вьстала 1 (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); 3 ос. 
мн. оустали, оуста(ли) (1392—1393 РФВ 170; 1488 ВБ 1, 
347; 1492 Сові. 5. 161); майб. З ос. одн. оустаиєть (1368 Я 
16); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бм оусталь (1448 Сові. II, 362); 
дієприсл. перед, оуставшє 69 (1473 ВБ І, 190; 1482 ВБ І, 
265; 1483 ВБ І, 269; 1484 ВБ І, 282; 1487 ВБ І, 308; 1488 
ВБ І, 355: 1489 Сові. 3. 133; 1490 ВБ І, 394; 1491 ВБ І, 
449; 1500 57) 7 і т. ін.); оуставши 21 (1462 ВБ І, 52; 1467 
ВБ І, 122; 1470 ВБ І, 150; 1475 ВБ І, 206; 1478 ВБ І, 219; 
1481 ВБ 1, 258; 1488 ВБ І, 325; 1493 Сові. 3. 176; 1497 ВБ 
II, 111; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.). 
Див. ще СТАТИ 2. 
♦ОУСТАТИ СА див. *ОСТАТИ СА. 
ОУСТАВШЄ СА (ОУСТАВШЄ) (1): И оуставшє сА 

(помилкове зам. оуставшє.— Прим, вид.) наш(и> в’Ьрни 

бол’Ьрє пан Доум’Ь ключник (б ориг. ключ, з ч, надписа¬ 
ним поруч.— Прим, вид.) и брат єго Пьтроу Брсудоур 
та заплатили оуси тоти вьіш(є)писанїи пинЬзи... оу роукьі 
слоугам нашим (Сучава, 1486 ВБ І, 289). 
Див. ОУСТАТИ 1. 
*ОУСТЄ див. ОУСТИЄ. 
*УСТЕГАТИ дієсл. недок. (1) (кого від чого) стримува¬ 

ти: А которьш бьі гости хотели мьіто нашо обьежьдчати 
новьіми дорогами, минаючьг мьіто нашо, и тьі бьі ихь оть 
того устегаль, нехай бьі ездили старьіми дорогами и мито 
нашо платили по старому (Краків, 1487 РИБ 226—227). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. бм... устегаль (1487 

РИБ 226—227). 
Див. ще ІГГІАНАТІ 5ІА. 
ОУСТЄКЛИ чневідм. (1) (особова назва): а панове на¬ 

ши по имєню... пань хри(н)ко лєви(ч) па(н) да(н)чо\(л) 
кн’Ьжни(ч) па(н) пА(г) кьі(м)ґА(н) па(н) ива(ш)ко оустєкли 
па(н) драгосла(в)... и иньї оус(ьі) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 

*ОУСТЄЧЬ присл. (1) (ста. шзіесг) назад: Коли 
на коюри(и) соу(д) о(т)пєньі (!) бЖдоуть имаєть оутєчь (!) 
до соу(д)и а о(н) о(т)пов,Ьдаєть ка(к) соудиль алюбо на 

дроу(г)и днь имаєть о(т)ложить што бьі сА рсспамєта(л) 
(XV ст. ВС 33 зв.), 
ОУСТИЄ, ОУСТЇЄ с. (168) 1. (місце впадіння річки, 

потоку в іншу річку, озеро, море; нижня частина течії 
річки, потоку) устя, гирло (160): а той Арльїкь писань оу 
орд’Ь на оустьи дону (б. м. н-, 1392—1393 РФВ 171); тїмь 
мн... дали єсмьі ему оу нашєи земли оу молдавскои крас¬ 
ний потокь што на Кобьільї о(т) оустья до вєрхь потока 
(Сучава, 1403 Я5 338); о(т) оустьА теплиці грибоги(ч) 
попєрє(к) р£ки свЬч’Ь и попєрє(к) полА кь чорномоу лЬсоу 
к потокоу к лоужєшєв’Ь гдє оупадоуєть в ню оустьємь 
пото(к) волоуевь (Зудечів, 1413 Я 83); мьі илїа воєвода... 
чини(м) знаменито... ажє... дали єсми нашємоу манастьі- 
ри... о(т) нємца єдно село на оусти Кракова на имА сєв- 
ковци... и єдноу пасєкоу на оусти татаркьі и млинь на 
оусти жєжїи (Сучава, 1438 Б]Я«.Ау> 472); ино пань михаиль 
ло(г)фєгь добьі(л) ... тота прє(д)рєчєнаа села... на оустиє 
стоудєнЦа (Сучава, 1448 Сові. II, 362); А пак оу озеро оу 
Брьлад, що на оустїє Жєроула, да имаєт сь паном Тоадє- 
ром писарем нашим оба чьтврьтоую част (Сучава, 1495 
ВБ II, 89); ино мьі... так(ождєрє и от нас єсмн) дали и 
потврьдили єсми слоуги наши доум(а покшєскоул и ма¬ 
ни тоа прАдрєчєноє сєл)ищє... до оусти лопатнои гдє 
оуп(адаєть) оу бєзин (б. м. н., 1500 ЗБ 7). 

2. кінцева частина, край (8): а (хотарьі оунгоурьномь)... 
прости оу д'Ьл'Ь на оусти долиноу та д'Ьл(омь) гори долина 
що исходить о(т) лиса (Сучава, 1409 Сові. І, 65); а хотарь 
тЬмь сєломь почєнши о(т) молдави чєрє(с) лоугь на оусти 
Перекопа (Сучава, 1427 БІР«А» 450); А хотар томоу... сє- 
лоу... до оустїє зьподїи оулмилор на копаноую могилоу 
(Сучава, 1492 ВБ І, 510). 
ФОРМИ: наз. одн. зам.род.от (до)оустиє, оустїє, оуст(їє) 

(1400 Сові. І, 37; 1429 Сові. І, 280; 1453 Сові. II, 445; 1458 
МіН. Бос. 122; 1459 Со5/. 5. 22; 1487 ВБ І, 516; 1490 ВБ І, 
420; 1492 ВБ І, 510; 1495 ВБ II, 59, 63 і т. ін.); род. одн. 
оустїя, оусти а, о уст ї а 5 (1403 Я 5 338; 1448 Сові. 11, 323: 
1488 ДГСВМЩ\ 1500 51) 7); оустиа, оустїа, оустї(а) 9 
(1400 Сові. І, 37; 1420 Сові. І, 135; 1424—1425 БВАс 19; 
1434 Сові. І, 386; 1436 П/Я«.4» 469; 1466 ВБ І, 105, 106; 
1473 ВБ І, 183, 184); оустьи, оустьи 3 (1403 Я5 338; 1404 Я 
68; 1413 Я 83); оустїи 1 (1490 ВБ І, 394); оусти 13 (1409 Сові. 
І, 69; 1427 ОІЯ«А» 450; 1428 Сові. І, 224; 1431 Сові. І, 3!7; 
1453 Со5*. II, 445; 1466 ВБ І, 113; 1499 ВБ II, 163; 1500 
57) 7); дав. одн. оустью 1 (1413 Я 83); дав. одн. зам. род, 
о(т) оустїю, до оустїю 2 (1446 Сові. II, 263; ПГСПМР); 
знах. одн. оустиє, оустїє 12 (1403 Я5 339; 1420 Сові. І, 
135; 1453 Сові. II, 445; 1456 7)/Я«А» 511; 1458 МІН. Бос. 
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122; 1490 ДГСХМ; 1491 ВИ І, 472, 473); оустьє 2 (1424 
Р 99); оусти 2 (1409 Созі. І, 65; 1427 Г)/В«А» 450); оусть, 
оусть 3 (1468 БО І, 125, 126; 1493 ВО II, 6); ор. оди. 
оустьемь (1413 Р 83); місц. оди. иа оусти, на оу(с)ти, вь 
оусти 24 (1407 Г)ІР«А» 434; 1427 ШР«А» 450; 1434 Созі. 
I, 386; 1436 Созі. І, 488; 1438 БІР«А» 472; 1439 Созі. II, 
60; 1452 СозіЛІ, 426; 1456 Г)ІР«А» 511; 1462 ВИ І, 63; 1493 
ВО II, 6 і т. їн.); на оустиє, наоустїе, (на оу)стіє, ІоуетТє 
62 (1400 Созі. І, 37; 1435 Созі. її, 677; 1436 469; 
1443 Созі.II, 179; 1447 Созі. II, 273; 1448 Созі. II, 324; 1453 
Созі. 11,458; 1479 ВАМ 61; 1490 £>С 147; 1499 ВБ II, 154 і 
т. їн.); на оустїи, на оус(тш) 5 (1414 0//?«А» 441; 1448 
Созі. II, 323; 1481 ВО І, 258; 1490 ВО І, 434); на оустьи 
1 (1392—1393 РФВ 171); на оустє 1 (1437 Мік. 203); наоус- 
ти/л, вь оустїя 3 (1479 ВО І, 221; 1493 ВО II, 6). 
УСТНІ2, УСТНЕ присл. (3) убно: А которьте три лезива 

Виленской земли держали пань Сенько Гостскій, а пань 
Андрей Чапличь... очевисгЬ передь нами и устнЬ поводи¬ 
ли, штожь тьіе три лезива вЬчно и на вЬки продали пану 
Петрашку Ланевичу Мьілскому (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 
17); И мьі, то устне вь того Єська Рабеевича сльїшавьши и 
тоть запись его вьіслудавши, и на то есмо дали Нисану 
Симьсичу нашь листь зь нашою печетью (Краків, 1489 
РИБ 432). 
ОУСТУПАТИ див. ВСТУПАТИ. 
ОУСТУПАТИ СА див. ВСТУПАТИ СА. 
ОУСТОУПИТИ дієсл. док. (3) (у що) вступити, увійти: 

какь бьі бьіли мистровьі послоеє оу князьство вєликоє 
вьєхали ижбьі єстє з ни(х) порозоумЬли бьіли которьіми 
дорогами алюбо посрєдки оу такий тадьінки с нами хогЬ- 
ли бьі бьіли оустоупити (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ). 
ФОРМИ: інф. оустоупити (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще ОУСТОУПОВАТ. 
УСТУПИТИ СЯ див. ВСТУПИТИ СА. 
ОУСТОУПОВАТ дієсл. недок. (1) (у що) вступати, вхо¬ 

дити: И мьі... казали єсмо светком присАгноути, они обве¬ 
ли... по дорогоу, гдє бьіля пани Михайлов?А гоумно сє- 
лит почела. мьі єго знєти казали, в проробьки не оустоупо- 
ват и присАгноут казали и оіправили єсмо пани Василє- 
воую... абьі за рєкоу Зєльвоу нє переходила (Лукониця, 
1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: інф. оустоуповат (1478 АЗ III, 17). 
Див. ще ВСТУПАТИ, ВСТУПАТИ СА, ОУСТОУПИТИ. 
УСТУПОВАТИ СЯ див. ВСТУПОВАТИ СА. 
* ОУСТЬЄ і див. ОУСТИЄ. 
УСТЬЕ 2 с. (1) (назва села у Волинській землі): и мьі... 

дали есмо и записали за его вЬрноую службу села на имя... 
в Кремянецкомь повЬте: Борщовка, Рьідомль, Устье, 
Белка, Ож его віщі (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
ФОРМИ: паз. оди. Устье (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
*ОУСТЬ- КАМЄНИЦА ж. (1) (назва нижньої течії річ¬ 

ки Камениці, лівої притоки Случі): и мьі даєм и дали єсмо 
тому прєдрєчєному Калєнику... селище на Оусть-Камє- 
ницьі, на Случи (Київ, 1437 АЗ І, 34). 
ФОРМИ: місц. одн. на Оусть-Каменици (1437 А о І, 34). 
! ОУСУДИТИ див.*ОСОУДИТИ. 
*ОУСХИЛИТИ дієсл. док. (1) (ку кому) (підкоритися 

кому) схилитися (перед ким): А сет (в орие. сє(т).— Прим, 
вид.) мьі Стєфань воєвода... вьізнавамьі и оузАвлАмьі... ажє 
мьі и слюбоуемь и слюбили єсми, абьіхомь... мьі их милости 
верни и подьдани бьіли... яко... предкове наши... бьіли 
оусхилєни и покорни коу... королємь и Корсуні полскои 
(Сучава, 1468 ВО II, ЗОЇ). 
ФОРМИ: перф. пас. З ос. мн. били оусхилєни (1468 ВО 

II, ЗОЇ). 
*ОУСХОТ^ТИ див. +ВЬСХОТ1їТИ. 
*ОУС'ЬМНг6НИЄ с. (2) сумнів, вагання: Але яко оуз- 

рАт сєс нашь лист, так тьім часом щобьі до иас сь оусим 
пришли, без оусєго страхоу и без оусєго оусьмнЬниа (Су¬ 

чава, 1468 ВО II, 306); оузрЬвши лист господствами, а ти 
прїиди к нам без никоторои боазни и оусьімнЬниа, заноуж 
тЬ єсми простили и вєс гнЬв єсми тобЬ отпоуетили, от вьсє- 
то нашєго еєрдца (Дольний Торг, 1470 ВО II, 309). 
ФОРМИ: род. одн. оусимнЬниа, оусьмнЬниа (1468 ВО 

II, 306; 1470 ВО II, 309). 
ОУСЬПОМ'йНОУТИ див. ОУСПОМЦНОУТИ. 
*ОУСЬІМЬ1їНИЄ див. *ОУСЬМНИНИЄ. 
УСЬЇПАТЬЇ дієсл. док. (8) (що, чого) насипати: А оть 

долиньї Лоточной до Крьшьіци, гдЬ ся починаеть ричка 
Ольшанка, тамже копцов усьіпатьі есмо велили у тоей 
річки Ольшанки (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: інф. усипати (1430 ГВКЛ 7, 8); перф. 1 ос. 

мн. есмо... усьіпальї 1 (1430 ГВКЛ 8); усипали 1 (1430 
ГВКЛ 7); предик. усипано (1430 ГВКЛ 8). 
Див. ще *ИСЬІПАТИ, СЬІПАТИ, *СЬІПЬІВАТИ. 
*ОУЄБКИИ див. ВСЯКЬІИ. 
-ОУСубКНОВІїНЬЄ с. (І) О оуськновьньє 

главьі святого ивана (1) (назва церковного 
свята, також календарна дата) усікновення голови Іва¬ 
на Хрестителя: а то сА доконало оу коломьш оу нєдЬлю 

по оусЬкновЬньи глави стго ива(н) по(д) лЬтьі розтва 

х(с)ва Ф а лЬ(т) и у и к чєтвєрто(г) лЬта (Коломия, 1424 Р 
102). 
ФОРМИ: місц. одн. по оусЬкновЬиьи (1424 Р 102). 
*ОУСАКИИ див. ВСЯКЬІИ. 
ОУТАИТИ дієсл. док. (1) (що) утаїти, приховати (що 

від кого): а што ко(л) о(т) кого оусльїшю на господар А на¬ 
шєго лихо или добро того(м) нє оутаити господар А нашєго 
вєлико(г) корелА (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО). 
ФОРМИ: інф. оутаити (бл. 1386 Р ЗО), 
*ОУТВЄРДИТИ дієсл. док. (324) (що, кому) 1. (під¬ 

твердити, закріпити) утвердити (282): а по нашємь жи* 
вогЬ котор(ьіи) имєт(ь...) ... (или будь кто що бЬ имь 
нєпор)ушиль наше даанїА але бьі имь оутврьдиль и оукрЬ- 
гіиль за нужє єсмьі (имь) дали за ихь правою и вЬрною 
слоужбою (Сучава, 1409 Созі. І, 65); а по нашємь животЬ 
кого богь избєрєть господарємь бьіти оу нашєи зємли... 
тоть бьі нєпороушил сеАтопочившаго нашєго родитєлЬ 
данї'А и нашєго дан'ЇА, зли щобьі оутврьдил и оукрЬпиль, 
заноужє ми єсми оутврьдили и оукрЬпили данїА сі Аголо- 
чившаго родитєлЬ нашєго (Сучава, 1439 Созі. II, 47); А по 
нашєм животЬ, кто боудєть господарь нашєи зємли,,,, тот 
бьі нє пороушиль нашєго даанїа, али бьі оутврьдиль и 
оукрЬпиль, заноужє єсми им дали измЬноу за их же пра¬ 
вій отнини (Ясси, 1500 ВО II, 173—174). 

2. (зміцнити, підсилити) утвердити (38): мьі Стєфань 
воєво(да)... знаменито чини(м)... ожє... оучинили єсми вь 

задшиє... родитєлє(и) наши(х)... оумьіслихмо... да оутвьр- 
димо на(ш) монастирь єжє є(ст) на молдавиЦи (Сучава, 

1443 ПГСММ)\ пакь оу то(м) оучинили єсмьі вь за дшїє 
стопочивши(х) прє(д)ко(в)... наши(х)... и за здравїє и 
сп(с)єнїє дЬтєи наши(х), яко да оутвьрди(м) и оукрЬпи(м) 

на(ш) стьіи мснастьір (зіс.— Прим. вид.) о(т) нємца (Ясси, 
1500 Созі. 3 . 230). 

3. (заснувати, закласти) спорудити (1): и поставили єс¬ 

ми обро(к) нашєи бо(л)ници о(т) нашєго стаго монастирь 
о(т) зоуграфа що ми... тотоу бо(л)ницю сами смо оутврь¬ 
дили (Сучава, 1471 ОІР«А» 527). 

4. (чим) (засвідчити правдивість, істинність чого) 
ствердити, закріпити (1): колижь межи рожаємь людь- 
скимь ничого нє єсть пилнишеє, нижьли памяти потрєбиз- 
на єсть, абьі дЬла листовьімь писмомь, н свЬдоцтвомь 
оутвєржєно людьскимь, про тожь мьі иляшь воєвода... 
знаменито чинимо оурАдомь того листа... како... кролєви 
полекому... землю шєпиньскоую... даваємьі, дароуєми 
а ворочаємьт (Львів, 1436 Созі. II, 706); 
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грамота оутвєрьжоная (1), о у т в є р ь - 
жоная грамота (1) див. ГРАМОТА. 
ФОРМИ: аор. 1 ос. мн. оутврьдихом (1491 ВБ І, 463); 

перф. 1 ос. лш.єсми оутврьдили 1 (1439 Созі. 11,47); єсми... 
оутврьдили 1 (1479 ВБ І, 229); смо оутвр'ьдили 1 (1471 
Б!Р«А» 527); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. щоби (штобьі, що¬ 
би) оутврьдиль, оутвр'ьди(л'ь), (оу)тврьдиль, оут(врь)- 
диль, оутврьдиль, оутврьди(л), оутвєрди(л), (оутврь)ди(л), 
оутвєрдиль, (оут)вєрдиль, оутврьди(л) 145 (1415 Созі. І, 
116; І424 Созі. І, 162; 1426 ВАМ 22; 143і Созі. 1,318; 
1435 МЗФ\ 1439 Созі. II, 62; 1446 Созі. II, 238; 1464 
Созі. 3. 60; 1483 ВБ І, 270; 1491 ВБ І, 457 і т. ін.); що 
би... утвердило 1 (1455 Созі. 11,544); би (би) оутврьдиль, 
оутвєрди(л), оутврьдил, оутвєрдиль 99 (1409 Созі. І, 65; 
1436 Созі. І, 482; 1442 Созі. II, 97; 1453 Созі. II, 494; 1473 
ВБ І, 184; 1484 ВБ І, 283; 1489 Созі. 3. 134; 1493 Созі. Б. 
46; 1495 ВБ II, 45; 1500 Созі. 3. 231 і т. ін.); аби оутврь¬ 
диль, оутвєрдил, оутврьдиль 10 (1453 Созі. II, 468; 1464 
ВБ І, 86; 1468 ВБ І, 126; 1475 ВБ І, 204; Созі. Б. 4; 1479 
ВБ І, 222; 1480 ВБ І, 245; 1488 ВБ І, 318; 1493 ВБ II, 4; 
1500 Созі. 3 . 234); аби... оутвирди(л) 1 (1453 Созі. II, 473); 
да бьі оутвєрдиль 2 (1436 Созі. І, 468, 488); да... оутвєр¬ 
диль 1 (1429 Созі. І, 243); оутврьди (...) 1 (1493 ПГВСП)\ 
З ос. мн. шо би оутволили. оутвєолили. оутвоьлили. оут- 

врьди(л)и 4 (1427 Созі. І, 197; 1428 Созі. І, 202, 228; 1443 
Созі. II, 149); би... оутвєрдили, оутврьдили 2 (1435 або 
1436 Созі. І, 495; 1490 ВБ І, 401); нак. сп. З ос. одн. да 
оутврьди(т), оутврьдит, оутвєрди(т), оутвєрдит (1443 
Созі. II, 129; ПГСММ; 1467 ВБ І, 121; 1468 ВБ І, 128; 
1469 ВБ І, 134, 136; 1487 ВБ 1, 311, 313); 1 ос. мн. да 
оутврьдимо 1 (1443 ПГСММ)\ да оутврьдимь, оутврьдїм, 
оутвєрдимь, оутвєрдимь, оутвьрди(м), оутврьдимь, оут- 
врьдим 42 (1443 ДГСПМН; 1446 БІР«А» 485; 1453 
БІД«Ау> 503; 1457 ВБ 1,4; 1462 Созі. Б. 10; 1466 ВБ І, 105; 
1473 ВБ І, 181; 1479 БС 140; 1489 ВБ І, 377; 1500 Созі. 3. 
230 і т. ін.); предик. пас. дієприкм. оутвєржєио (1436 Созі. 
II, 706); дієприкм. пас. мин. знах. одн. ж. оутвєрьжоную 
(1499 ВБ II, 448); місц. одн. ж. по оутвєрьжоной (1499 
ВБ II, 448). 
Див. ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПОТВЕР¬ 

ДИТИ, * ПОТВЄРЖАТИ, *ПОТВЄРЖДАТИ, *ПОТВЄРЖ- 
ДИТИ, * ПОТВЄРЖИВАТИ, * СТВЕРДИТИ, -СТВЄРЖА- 
ТИ, *ТВЄРДИТИ *ОУТВЄРЖАТИ, *ОУТВРЬЖДАТИ. 
ИТШЕКОІТІ 5ІА див. ОУТВЄРЬДИТИ СЄ. 
*ОУТВЄРЖАТИ діесл. недок. (1)0 любовь о у т - 

в є р ж а т и (1) див. *ЛЮБОВЬ; приятельство 
(о у т в є р ж а т и) (1) дпв.*ПРИЯТ€ЛСТВО. 
ФОРМИ; теп. З ос. одн. оутвє(р)жаєть (1493 ПОСВВ 152). 
Див. ще *ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПО¬ 

ТВЕРДИТИ, * ПОТВЄРЖАТИ, *ПОТВЄРЖДАТИ, *ПО- 
ТВЄРЖД ИТИ, * ПОТВЄРЖ ив АТИ, ^СТВЕРДИТИ, 
*СТВЄРЖАТИ, *ТВЄРДИТИ 1, *ОУТВЄРДИТИ, *ОУТВРЬ- 
ЖДАТИ. 

*ОУТВЕРЖЕНЕ див. *ОУТВЄРЖЄНЇ€. 
*ОУТВ€РЖЄНЇЄ с. (14) підтвердження, закріплення: 

а на болшє оутврьжєнїє вєлєли єсми слоузи нашєм(оу) 
яцкови привєсити печать (б. м. н., 1400 БІДтА» 433); 
а по нашомь животЬ которьш имєть господа рь оу зємли 
молдавскои... то они да не порушать наше данїє и наше 

утвєржєнїє што єсмьі дали стои єп(с)кпии (Сучава, 1403 
ДГАА); а коли которьш о(т)имє(т) наше данїє и наше 
оутвєржєнїє и оброкь тьш то таковьш штобьт бьіль про- 

клАть о(т) га ба и о(т) прч(с)тую єго мтрь (Сучава, 1411 
МІН. АІЬ.); а про оутвєрж'Ьньє сєго моєго листа и пєчат 
єсми свою приложила к сємоу моєму листоу (Добучини, 
1487 АЗ І, 239—240). 
ФОРМИ: род. одн. оутвєржєкїя, оутвєр(жєиї/й), оут- 

вєржєнї/А, оутвєржєнїа 7 (1403 ЯЗ 339; 1411 Созі. І, 85, 
95; 1418 Созі. І, 61; Мік. АІЬ.; 1429 Созі. І, 280; 1442 

БІЯ?.Аі> 440); (оут)врьжЬнї^ 1 (1429 Созі. І, 259); оут- 
вєржєнь/А 1 (1411 БІД«А» 439); знах. одн. оутвєржєнїє, 
оутврьжєнїє 3 (1400 БІДхА» 433; 1403 ДГАА; 1411 Мік. 
АІЬ1; оутвєрж'Ьньє 1 (1487 АЗ І, 239—240); оутвер- 
жене 1 (1447 АрхЮЗР 8/ІУ. II). ‘ 
Див. ще ПОТВЄРЖДЄНЇЄ, ПОТВЕРЖЕНЬЕ, ПООУТ- 

вєрждєнїє, *оутврьждєнїє. 
Пор. *ОУТВЄРДИТИ, *оутвєржати. 
*ОУТВЄРЖЄНЬЄ див. *ОУТВЄРЖЄНЇЄ. 
-ОУТВЄРЖДЄНЇЄ див, * ОУТВРЬЖДЄНЇЄ. 
*ОУТВЄРЖДЄНЬЄ див. * ОУТВРЬЖДЄНЇЄ. 
♦ОУТВЕРЖ^НЬЄ дщ?.*ОУТВЄРЖЄНЇЄ. 
ОУТВЄРЬДИТИ СЄ, ИТ\УЕКОІТІ 5ІА діесл. док. (9) 

(з ким, к кому) укласти договір, установити дружні взає¬ 
мини (з ким): Про то господарь нашь великий князь Алєк- 
саньдро всказаль и твоєй мшіости абьі єси зь єго милост(ью) 
оутвєрьдиль ся... и мєль бьі єси зь єго милостью приязнь 
вєчную и любовь... а коли кь єго милости такоє дєло вчи¬ 
нить, зь єго милостью оутвєрьдишь ся... а прьіятєлство 
и любовь зь єго милостью боудєшь мети, тогдьі... и єго ми- 
лость господарь нашь... такимь жє обьічаємь хочєть кь 
тобє оутвєрьдитисє, и запись вдєлати ...и прьіязнь мети с то¬ 
бою, яко сь прьіятєлємь своимь (Троки, 1494 ВБ 11,387); 
А вьі бьі тєжь присАгоу свою пєрє(д) єго мл(с)тью вдєлали 
а(ж)бьі г(с)дрь вашь запись сво(и) да(л) посломь єго мл(с)- 
ти... и пєрє(д) єго мл(с)тью посли рачи(л) бьі сА оутвє(р)- 
ди(ти) кь єго мл(с)ти присАгою своєю (б. м. н., 1496 
ОПСВВ 62). 
ФОРМИ: інф. с/й оутвє(р)ди(ти) (1496 ОПСВВ 62); 

перф. 1 ос. мн. єсмо... ся оутвєрьдили (1496 ВБ II, 407); 
майб. 2 ос. одн. оутвєрьдишь ся (1494 ВБ II, 387); 3 ос. 
одн. сНосгеІ... ійууєгсШі зі а 1 (1494 В Б І], 389); хочєть... 
оутвєрьдитисє 1 (1494 ВБ II, 387); баж.-ум. сп. 2 ос. одн. 
ч. аби єси... оутвєрьдиль ся, аЬу іезі... иї^іегбії зіа (1494 
ВБ II, 387, 388); 1 ос. мн. оутвєрдили бихмо ся 1 (1494 
ВБ II, 387); иі'А'іегіІїГі зіа ЬусЬто І (1494 ВБ II, 388). 

♦ОУТВЄРЬДИТИ СЯ див. ОУТВЄРЬДИТИ СЄ. 
♦ОУТВИНЬ прикм. (2) О о у т в и й ь гай (2) (назва 

місцевості у Київській землі): а тая зємлА пошла харь- 
ко(в)ская... о(т) тоє роудьі к оутвиноу гаю о(т) оутвина гая 
к вєликой роудє (б. м. н., бл. 1458 Р 168). 
ФОРМИ: род. одн. ч. оутвина (бл. 1458 Р 168); дав. од«. 

ч. оутвиноу (бл. 1458 Р 168). 
♦ОУТВРЬДИТИ див. *ОУТВЄРДИТИ. 
*ОУТВРЬДЇТИ див. *ОУТВЄРДИТИ. 
*ОУТВРЬЖДАТИ діесл. недок. (1) (що кому) підтвер¬ 

джувати, закріплювати (що за ким): мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє оутврьждаєм и оукрЬплАєм и даєм 
и дали єсми свАтомоу нашємоу монастироу от Хомора... 
правій и питомїи села того свАтого монас(ти)рА (Сучава. 
1475 ВБ І, 203). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. оутврьждаєм (1475 ВБ І, 203). 
Див. ще * ПОДТВЕРДИТИ, *ПОДТВЕРЖДАТИ, ПО- 

ТВЄРДИТИ, * ПОТВЄРЖАТИ, *ПОТВЄРЖДАТИ, *по- 
ТВЄРЖДИТИ, * ПОТВЄРЖИВАТИ, * СТВЕРД ИТИ, 
*СТВЄРЖАТИ, *ТВЄРДИТИ!, *ОУТВЄРДИТИ 1, *ОУ- 
ТВЄРЖАТИ. 

♦ОУТВРЬЖДЄНЇЄ с. (28) підтвердження, закріплення: 
<а на болшєє) оутврьждєнїє вєлєли єсмьі слоузи нашємоу 
яцкови привєсити нашоу печать (б. м. н., 1400 Соз/. І, 
37); А по нашєм животА, кто боудєт господарь нашєи 
зємли... (тот) аби не пороушил нашєго даанїа и оутврь- 
ждєнїа нашємоу монастироу, али аби ємоу оутврьдил и 
оукрЬпил (Сучава, 1475 ВБ І, 204); А на болшєє крЬпост 
и оутврьждєнїє томоу вьсємоу вьішєписанномоу, гз є лізли 
єсми нашємоу в'Ьрномоу паноу Тьоутоулоу логофєтоу пи¬ 
сати и нашоу печать привісити к сємоу листоу нашємоу 
(Сучава, 1484 ВБ І, 283); а на бо(л)шоую крЬпо(ст) (...) 
(пошкодж.— Прим, ред.) ж(д)єнїє томоу вьсємоу вишє- 
писанномоу вєлєли єсми... паноу тьоутоулоу логофєтоу 
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писати и нащоу пєча(т) привісити к сємоу листоу нашємоу 
(Сучава, 1495 5С/М рі. II). 
ФОРМИ: род. одн. оутврьждєиїя, оутвєрж(д)єнї/а, 

оутврь(ждєнїя), оутврьждєнї/й, оутвєрждєнї/й, оутврь- 
ждєнїа, оутврьждєнТа 9 (1419 ОіР«Ау> 444; 1427 Созі. 
І, 197; 1428 Созі. І, 202, 207; 1429 Созі. І, 243; 1446 
Созі. її, 248; 1475 ВО І, 204; 1479 ВАМ 62; ВИ І, 
229); оутвєрждєнья 1 (1407 Созі. 1, 57); знах. одн. оутврьж- 
дєнїє, оутврьж(д)єнїєї (,,Лж(д)єнїе (1400 Созі. І, 37; !428 
Созі. І, 202; 1429 Созі. І, 281; 1434 Созі. І, 395; 1436 ВАМ 
34; 1437 МІН. 203; 1467 Вй І, 121; 1470 Вй І, 156; 1479 
Созі. 3. 99; 1484 ВО І, 283; 1495 ВСІМ рї. II і т. їн ). 
Див.щг ПОТВЄРЖДЄНЇЄ, ПОТВЕРЖЕНЬЕ, ПООУТВЄР- 

ждєнїє, *ОУТВЄРЖЄНЇЄ. 
Пор. *ОУТВЄРДИТИ, *ОУТВРЬЖДАТИ. 
*ОУТВРЬЖЄНЇЄ див. *ОУТВЄРЖЄНЇЄ. 
*ОУТВРЬЖИНЇЄ див. *ОУТВЄРЖЄНЇЄ. 
♦ОУТВРЬДИТИ див. *ОУТВЄРДИТИ. 
*ОУТВРЬЖДЄНЇЄ див. *ОУТВРЬЖДЄНЇЄ. 
*ОУТВЬІРДИТИ див. *ОУТВЄРДИТИ. 
ОУТЄГАТЬ діесл. док. (1) (стч. иІаЬаІ, стп. исідгус) 

(кого) утиснути, пригнобити: гЬ(ж) которьі(и) соу(д)я 
алюбо которьі(и) стар’шїи алюбо и(х) намєснїкь хотАчи 
кого оутєгать не имаючи на нихь жалобьі ни одноє зни ви- 
ньі разьмовитое (!) позовьі на нє(г) чинА(т) а хотАчи на 
ни(х) иєшто вьідрать (XV ст. ВС 15 зв.— 16). 
ФОРМИ: інф. оутєгать (XV ст. ВС 15 зв.). 
УТЕНСКІЙ, УТЕНЬСКІЙ прикм. (5) {пор. Утєна у 

Віленському воєводстві): Нашимь намЬстникамь ковєнс- 
кому вилкомирскому оутєнскому оникшьтєнскому... и 
бояромь нашимь (Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ)\ 
И онь того листа передь нами не положила, а вказьіваль 
его подскарбему нашому дворному, наместнику Утень- 
скому, пану Литавору (Краків, 1489 РИБ 431); Прав(иль) 
мар(шалокь) двор(ньій) нам(іьстникь) Мер(ецкій) и Ут(ен- 
скій), кн(язь) Михаиль Львовичь (Глинскій) (Краків, 1500 
АЛМ вип. 2, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Утеньскій, Ут(енскІй) 2 (1489 РИБ 

432; 1500 АЛМ вип. 2, 59); ск. н. утен(к) 1 (1498 ГВКОО); 
дав. одн. ч. оутєнскому, Утеньскому (1447—1492 ЛКНКВ\ 
1489 РИБ 431). 

*ОУТЄЧИ діесл. док. (4) (од кого, до кого, на що і без 
додатка) утекти (від кого, до кого, до чого і без додатка): 
а кторьі бьі на(ш) нєпрїАтє(л) оутєкль на и(х) сторону или 
злодїи, то(г) имає(т) в'Ьсити, або иа(м) иаза(д) вьідати 
(Сучава, 1457 Созі. II, 810); Коли(ж) о(т) на(с) алюбо о(т) 
нашє(г) пана на(м) послоу(ш)по(г) кмєть оутєчєть длА 
гнЬва пана своє(г) а пань правомь дабоудЬ(т) (1) а о(н)сА 
не хочє(т) вєрноуть засА тогдьі ми сказоуємь же тоть 

кмєть имє(т) плати(т) па(н)у своємоу вїноу г гривни (XV ст. 
ВС 39). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оутєкль (1457 Созі, її, 810); 

майб. З ос. одн. утече 1 (XV ст. ВС 9); оутєчєть 1 (XV ст. 
ВС 39); 3 ос. мн. оутєкоуть (XV ст. ВС 25 зв.). 

! ОУТЄЧЬ (ОУСТЄЧЬ) дшь*ОУСТЄЧЬ. 
УТЕШКОВЬ ч. (1) (назва волості у Київській землі): 

Петрушку Скипоревичу волость Утешковь на сесь годь 
(б. м. н., 1482— І49І АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
ФОРМИ: наз. одн. Утешковь (1482—1491 АрхЮЗР 

7/11, 9). 
*УТИСКЬ див. ВТИСКЬ. 
*ОУТИСНЄНЇЄ с. (2) утиск, гноблення (1): Ижє из обьі- 

чаєвь позовова (1) частеє оутїснїє (!) и оудроучєнїє чєрє(с) 
наши(х) соудєи нашимь зє(м)лАномь кривдьі бьівали хо- 
чюжьство (1) то о(т)ложить (XV ст. ВС 13 зв.— 14); 
оутиснєнїє имати(І) терпіти утиск, гноблен¬ 

ня: Мьі пє(т)ро воєво(да)... с паньї радою нашєю мо(л)- 
да(в)скои а ис наши(м) митрополито(м)... радили єсмьі и 
много подоумали мє(ж) собою о оутиснєнїє (!) и погибєли 

зємли нашєи що(ж) сь оуси(х) сторо(и) имає(м) а наибоу(л)- 
шє о(т) турко(в) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. ! оутїснїє (XV ст. ВС 13 зв.): міси, 

одн. о ! оутиснєнїє (1456 ЗСФ). 
Пор. *ОУТЇСКАТИ, *ОУТЇСНИТИ. 
*ОУТИСН1іТИ СА діесл. недок. (1) звужуватися (про 

річку): а хота(р) млина(м) о(т) тЬснини гдє оутисн'Ьєт 
сА мо(л)дова ни(ж) млина (Сучава, 1458 Ь/#«Л» 512). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. оутиснЬєт с.^ (1458 В!Р«Ау> 512). 
*ОУТИЧЄс.;, зб. (1) качки: Сє я кнАзь михаило придаю 

с(с)томоу (І) сп(с>у и своєго дворьца... дєсАтиноу... о(т) 
животини и о(т) го у син о(т) коурь и о(т)т (!) оутича и о(т) 
всєго приплодька дєсАтоє (Дворець, 2-а пол. XV ст. СО). 
ФОРМИ: род. одн. оутича (2-а пол. XV ст. СО). 
*ОУТЇСКАТИ діесл. недок. (1) (кого) утискати, гнобити: 

Пла(ч)лївьш жалоби прє(д) на(с) прїшли ка(к) слоужєбнї- 
ди по зємли єздА(т) оубогьія кмєти алюба (!) села дхов- 
ньіхь алюбо оубогьі(х) зємлАньї оутїскають (XV ст. ВС 
14 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. оутїскають (XV ст. ВС 14 зв.). 
Див. ще *ОУТЇСНИТИ. 
*ОУТЇСКЬ див. ВТИСКЬ. 
*ОУТЇСНИТИ діесл. док. (3) пригнобити, уті снити: 

Прєзь вєлїкьш заклади частокро(т) оубогьш лю(ди) бьі- 
вають оутїснєни (XV ст. ВС 17); а хочємь... аби да(л) 
разрєшєнїє тьімь свє(т)комь штоби правда не била оутїс- 
нєна (XV ст. ВС 20). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. пас. З ос. одн. ж. штоби... била 

оутїснєиа (XV ст. ВС 20); дієприкм. пас. мин. наз. одн. ж. 
оутїснєна (XV ст. ВС 19 зв.); наз. мн. оутїснєнм (XV ст. 
ВС 17). 
Див. ще *ОУТЇСКАТИ. 
! ОУТЇСНЇЄ (ОУТИСНЄНЇЄ) див. ^ОУТИСНЄНЇЄ. 
*ОУТОКМИТИ діесл. док. (10) (що, з ким) домовитися, 

погодитися, дійти згоди (про що з ким): И оутокмившє и 
заплативше господство ми оусє сь готовими пинЬзми... 
а господство ми... оучинили єсми вь задоушїє свАтопочив* 
ших прєдков и родитєлєи наших (Сучава, 1488 ВО І, 355); 
але на после измовили єсмо и втокьмєли єсмо ись посли 
твоєи милости, абьіхь оучьіниль твоєи милости нашь 
листь и подь нашою присягою (б. м. н., 1496 ВИ II, 401— 
402); И оутокмивш(и) и заплативши господство ми вьсє 
вьішєписанноє, а аз господство ми оу том вьстах... и оучн- 
ншіи єсмо вь задоушїє свАтопочившьіх дАтєи господства 
ми (Гирлов, 1499 ВО II, 154). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. втокьмєли єсмо (1496 ВО 

II, 401—402); дієприсл. перед, оутокмивши, оуто(к)мив- 
ши, оутокмивш(и) 4 (1488 ВО І, 347; ДГСВМЩ\ 1499 
ВО II, 147, 154); оутокмившє, оутькмившє, оутькмившє 
5 (1488 ВО І, 355; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ; 1491 ВО 1, 
452; 1492 Вй І, 509). 
Див. ще *ПОТОКМИТИ, *ПОТОКМИТИ Є*, *СТОК- 

МИТИ Сії, *ТОКМИТИ С'б, *оутокмити сє. 
*ОУТОКМИТИ СЄ дієсл. док. (2) (що межи ким) домо¬ 

витися, дійти згоди (з ким): про то(ж) они сА оутькмишЖ 
да платА(т) чинїа соу(д)цє(м) жо(л)тьіза Т золо(т) (Бирлад, 
1434 С05/. II, 675); и то г(с)дрь нашь воєвода поставиль 
день с тьіми вашьі(ми) посльї такь аби єстє ваша мл(с)ть 
прислали до г(с)дра нашого до воєводи опА(т) свои(х) 
пословь какь би сє межи вами теє оутомило (!) и доконь- 
чало (б. м. и., 1496 ПСВВ 192 зв.). 
ФОРМИ: аор. З ос. мн. са утькмишЖ (1434 С05/. II, 675); 

баж.-ум. сп. З ос. одн. с. би сє... ! оутомило (1496 ПСВВ 
192 зв.). 
Див. ще *ПОТОКМИТИ, *ПОТОКМИТИ СП, *СТОК- 

мити сп, покмити сп, *оутокмити. 
*ОУТОНОУТИ діесл. док. (3) утонути, втопитися: Колї 

хто причиною оумрє(т) алюбо оутонє(г) алюбо с дрєва 
спадать о томь нє(т) жадноє жалоби (XV ст. ВС 24). 
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ФОРМИ: майб. З ос. одн. оутонєть 2 (XV ст. ВС 7, 24); 
оутонє(т) 1 (XV ст. ВС 24). 
УТОРЬІИ див. ВТОРЬЇИ. 
*ИТРАТІТІ дієсл. док. (1) (що) втратити, позбутися (чо¬ 

го): Теі іезіІІЬу сгегег ираб, рогоЬі, аЬо гіосіеізілуа, аЬо 
сгегег кЬлуаК, гесгі з\*оі хазіалуїепуші газіалуаті иігаШ 
Ьу, а сЬгезі’іапіп коіогуі Ьу іети газіалуіі шзіакіі пе таіеР 
... ЬаЬаіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 104). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. іезиїЬу... иїгаїїї Ьу 

(1388 ІРЬ 104). 
Див. ще ИСТРАТЇТЬ. 
ОУ третєє див. ВЬ ТРЄТЄЄ. 
*ОУТТ>КМИТИ див. *ОУТОКМИТИ. 
*ОУГЬКМИТИ СА див. *ОУТОКМИТИ СЄ. 
*ОУТЬКМИТИ див. *ОУТОКМИТИ. 
ОУТ'ЙШИТИ дієсл. док. (1) (кого чим) втішити, пора¬ 

дувати: а такі жь того исного стєцка воєводу хотАчи особ- 
ною мл(с)тью оугішити... твій городьі цєцунь а хмєловь 
с тьіми волостми и сєльї... даємьі и дали єсмьі єму иа ві- 
ки (Ланчиця, 1433 Р 125). 
ФОРМИ: інф. оутішити (1433 Р 125). 
ІЯІАНАТІ $ІА дієсл, недок. (1) (од чого) утримуватися: 

Тег росііиЬ изіалу рарегзкісЬ... Ьгогпе ргікагиіет... іі... 
та]иі’ иііаЬаіі і луузІегеЬаІ: зіа, оі розроіііоіе кгоші (Луцьк, 
1388 ІРЬ 107). 
ФОРМИ: інф. иііаНаи... зіа (1388 ІРЬ 107). 
Див. ще *УСТЕГАТИ. 
УТЯТИ дієсл. док. (4) (що) відтяти, відрубати (3): Пєтрь 

жалова(л) на яна и(ж) ємоу чєтьіри па(л)ци оутАль оу 
роу(к) (XV ст. ВС 23); 

(повалити) зрубати (1): одно ж позволяю зятю моєму 
и дочце моей на потребу имь самим на селидбу... у дубро- 
ве моей Хренницкой дерева утяти и травні укосити (Хрін- 
ники, 1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
ФОРМИ: інф. утяти (1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); перф. З 

ос. одн. ч. оутдль (XV ст. ВС 23); дієприкм. пас. мин. 
знах. одн. ч. оутмтии (XV ст. ВС 24 зв.). 

*ОУТАТИ див УТЯТИ. 
! ОУОУНОУЧАТОМ (ОУНОУЧАТОМ) див. *ОУНОУЧА. 
О У ХВАЛИТИ дієсл. док. (1) (визнати правильним) 

схвалити: того діла явно чини(м)... како хотАчи наслі- 
довати обьічАА... прє(д)ко(в) наши(х)... кторьгіжь то... 
кролє(м) полскьі(м)... оуказали, а оу(чи)ни (!) достойною 
вірою и правьі(м) наслідованїємь и з поизволіньємь по¬ 
твердити и оухвалити, а АкосА они записали прєрє(ч)ньі(м) 
кролє(м) коу оуставичнои и вічнои сталости... мьі... вино- 
вати єсмо вірне ихь' волі и оучинковь наслідовати (Хо¬ 
тин, 1448 Сові. II, 733). 
ФОРМИ: інф. оухвалити (1448 Сові. II, 733). 
УХИРНЄЩЇИ мп. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тім мьі... дали и (потвердили єсми є)моу... села 
на имі... Моурджанїи... и на Личкові Ухирнєщїи (Сучава, 
1466 ВО І, 110). 
ФОРМИ: наз. Ухирнєщїи (1466 ВО І, ПО). 
О У ХОВАТИ дієсл. док. (3) (стч. исЬоуаїі, стп. исіюшас) 

(що) зберегти, підтримати, не дати загинути (чому) (І): 
А ми па(к) слюбоуємь... здержати и попо(л)нити по(д)- 
лу(г) того нашєго.,. запису... яко(ж) оусАкому стато(ч)- 

ном(у) хр(с)тїанину прислушає(т) ба миловати и справє(д)- 
ливость оуховати (Серет, 1453 Сові. II, 766); 
О боже вховай (2) див. БОГТ> 1. 
ФОРМИ: інф. оуховати (1453 Сові. II, 766); нак. сп. 2 

ос. одн. вховай (1498 АЛРГ 82, 83). 
*УХОДИТИ дієсл. недок. (1) (у що) входити, заходити, 

вступати: Нєкоторьіи смеють уходА(т) у чїи гай а та(м) 
дрєва потрєбная роубаю(т), ми оуставлАємь на нїхь ви- 
ноу єТ томЖ па(н)оу чїи гай е(ст) (XV ст. ВС 28 зв.— 29). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. уходм(т) (XV ст. ВС 28 зв.). 
Див. ще *НАХОДИТИ 1 1. 

*УХОДЬ ч. (1) О У х о д ь мети (у що) (1) мати пра¬ 
во користуватися лісом, який належить іншому власни¬ 
кові: одно ж позволяю зятю моєму... у дуброве моей Хрен¬ 
ницкой дерева утяти и трави укосити, а дуброви моей 
Хренницкой не копати и сіна вь стоги не кидати и не мают 
далей у дуброву мою Хренницкую уходу по дерево и по тра¬ 
ву мети, одно по Роскопаницу-могилу (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: рад. одн. уходу (1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
Див. ще *ВХОДЬІ. 
*УХОДЬ1 див. *ВХОДЬІ. 
і ОУХОЄКЬїХ <ОУГОРСКЬїX) див. ОУГОРьСКЬїИ. 
*ОУЧАСТИ€ с. (26) <С> и м і т и оучастие (4), 

оучастїє и м і т и (з ким) (4) мати однакову долю: 
аще ли кто пр(ь)стЖпить запові(д) сіЖ... с іоудоЖ іска- 
ріо(т)ски(м) оучАстїє да има(т) (б. м. н., 1401 ЗДЄ); па(к) 
кто сі покоуси(т) пороушити того вишєписаннаго нашєго 
даанїА и потвьрж(д)єнїА, таковїи да єсть проклА(т) о(т) 

га ба...и да єсть подобнь юуді и проклітомоу арїи и да 

има(т) оучастїє и сь оніми юудєиє, єжь вьзьпиша на га 

ха, кр'ь(в) єго на ни(х) и иа чєдА(х) и(х) (Ясси, 1500 Сові. 
3. 231); имати участї є (16), участиє имати 
(6) див. ИМАТИ2. 
ФОРМИ: знах. одн. оучастие, оучастїє 17 (1435 Сові. 

II, 689; 1479 ВО І, 222; 1486 ОС 144; 1487 ВО І, 311; 1488 
ВО І, 343; 1489 ВО І, 378; 1490 ВО І, 421; 1492 ВО І, 511; 
1499 ВО II, 149; 1500 Сові. 5. 231 і т. ін.); оучєстїє 3 (1435 
Сові. II, 680; 1457 ВО І, 5; 1488 ВО І, 349); оучастїє, 
учістиє 5 (1401 ЗКЄ; 1403 ДГАА; 1407 ОІД«А» 434; 1429 
Сові. І, 249; 1435 Сові. II, 682). 

*ОУЧАСТЇЄ див. *ОУЧАСТИ€. 
*ОУЧАСТОКЬ ч. (1) О оучастокь имати 

(з ким) (1) бути чиїм спільником: о тнхь што разбойнїкьі 
алюбо злодє(и) оу своихь домє(х) ховаю(т) а с нїмї оуча- 
сто(к) имають не могоуть бьітї речи нї добрьш алюбо ч(с)тни 
але и(м) ровни злодіємь (XV ст. ВС 28 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. оучасто(к) (XV ст. ВС 28 зв.). 
ЮУЧАТОМЬ (ОУНОУЧАТОМ'Ь) див. *ОУНОУЧА. 
ЇОУЧЄНЇЄМЬ (ОУЧИНЄНЇЄМЬ) див. *ОУЧИНЄ- 

НЇЄ. 
ОУЧЄРА присл. (2) учора: ми панове господарі нашєго, 

илїи воєводи, на имА пань вилча о(т) липники и пань 
исаїа бановскьш... и оуси ритєри и боАри... внзнаваємь 
тьімь то наши(м) листомь... колижь... илїашь воєвода... 
кролю по(л)скомоу... до(с)тоиннни голдь внрности и 
присігьі оучєра тоуть оу лївові є(ст) оучини(л)... ми тако- 
жє повьінни єсми єго воли пристати (Львів, 1436 Сові. 
II, 701). 

*ОУЧЄСТЇ€ див. *ОУЧАСТИЄ. 
*ОУЧИН€НЇ€ с. (1) вчинок, діло, дія: прото(ж) рєки 

тєкоу(т) мєжї имєньи а ка(ж)ньш имєєть свои бірє(г) а 
коли(ж) тая рєка оучини(т) собє иноудн бєрє(г) а нє 

члвчьимь оучєнїємь (!) але своєю сїлою а колі пєрвєишая 
тоуть имаєть бнтї правая гранїца (XV ст. ВС 10 зв.). 
ФОРМИ: ор. одн. ї оучєнїємь (XV ст. ВС 10 зв.). 
Див. ще *ОУЧИНОКД>, *ЧЇНЄНЇЄ. 
Пор. ОУЧИНИТИ. 
ОУЧИНИТИ, ОУЧЬІНИТИ, ОУЧЬІНЬІТЬІ, ОУЧИНИ- 

ТЬІ, ВЧИНИТИ, ВЧЬІНИТИ, ОУЧИНИТЬ, ОУЧИНЇТЬ 
дієсл. док. (274) 1. (що, що кому, за що і без додатка) вчи¬ 
нити, зробити, здійснити, виконати (що для кого) (135): 
што єстє просили нась абьіхомь вась пустили (до лучць- 
ка тьрговать) через бєрєстиє абьі вамь нє закажали ми хо- 
чємь ради то учинити вамь (б. м. н., 1341 Р 2); што єси ми- 
лостивьіи королю казаль пописати овесь вшитокь што єсмьі 
вибрали на зємлАнохь, и ми то вчинили твою казнь, по¬ 
писали єсми вшитко (б. м. н,, 1386—1418 Р 34); а потАг- 
нє(т) (зіс.— Прим, вид.) ли король оугорьскьш на наше- 
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го господар А, на королі поленого... тогдьг мьі иміємь на 
єго землю потАгнути, на землю королА оугорьского... и 
чинити што коли будє(м) болшє мочи оучинити иашего 
господар А, королА польского ділА (Дольний Торг, 1411 
Сові. II, 638); і ^азгаЬ тіїозі: гаїо^аіі, зуіу Ьу іеЛе паш 
ш іош пе сгупііі, ігЬу паш регешігуіе 5 піт сіеггаі;, гапіаг 
пе сгоЬо біа іезто іо тегупііі і іо зіа шіогуїі, піг шгу 
<41а сЬгезіуіапзкоіе (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141); Того ради молимо вас яко наши прїАтєли добрій, 
оучинитє за нашоу волю та вєрнитє тоти д злат(и) по- 
нєжє соут наши пинізи (Сучава, 1480—1484 ВВ II, 369— 
370); и Их Милость иа мою прозбоу то вчинили и пічати 
свои приложили к семоу моємоу листоу (Друцьк, 1492 
ЛЗ III, 24); иио мьі длА сказьі от поганства з ласки нашое 
то вчинили и тое ведро меду ему есмо отпустили вечно 
(Мереч, 1496 АЛРГ 69); а не хотА(т) лї то(г)о оучиніть 
тогдьі тое имєнїє мьі имь осоужаємь а прїлоучаємь кроле¬ 
ви нашемоу иавєкьї вечньш (XV7” ст. ВС 12); и господство 
мьі видівши их волю, мьі по их воли оучинили єсми и дали 
смо томоу нашемоу свАтомоу монастироу Бистричьскомоу 
изміноу за тоти... села (Ясси, 1500 ВВ II, 173); 
оучинити віру (кому) (1) присягнути на вір¬ 

ність (кому); и такижь тьімь то листомь слюбуємь... ижь 
яко рьіхло пань кро(л), ень, а любо намісткьі єго до 
зємль рускьі(х) приближатсА, а ми обличні к нєму прїи- 
дємь... а пєрє(ч)нному пану вло(д)славу... и дідичомь 
коруні полекои оучинимьі віру, слюбими и присАгнемн 
(Сучава, 1434 Сові. II, 664); оучинити законь 
(кому) (2) прийняти після судового розгляду справи яке- 
небудь рішення: Ино ми єсми досмотрили с нашими боА- 
ри и радою та єсми емоу оучи(ни)ли закон подлюг зємска- 
го права, аби он привєл к намь оуси свои околнїи мєжиА- 
ши, аби и они визнали и мартоурисали о том ажє ест 
так (Сучава, 1480 ВВ І, 239); ино ми єсми досмотрили ис 
нашими боліри и сь оусєю нашєю наивишє радою и оучи¬ 
нили єсми емоу закон, подлоуг зємскаго права, аби он 
привєл оуси свои околии мєжїаши перед нами... аби и они 
визнали и свєдєтєлствова<ли) о том, ажє ест так (Сучава, 
1481 ВО І, 258); оучинити неправу (з ким) 
(2) притягти до судової відповідальності (кого); оучинит(ь) 

которьш добрьш члвкь кривду, любо воєвода а любо пань 
оучинити неправу ис нимь (б. м. н., 1352 Р 6); о у ч и н и - 
ти м и р ь (кому, межи ким, промежи ким) (5) укласти 
мирний договір (з ким): прото(ж) оура(д)вши то оуси 
по(с)полоу просили єсмьі нашєго болірина пана михаила 
ло(г)6єта аби пошє(л) до \оурко(в)... и оучинити на(м) 
мирь (Васлуй, 1456 ЗСФ); Протожь... ваша милость дє- 
лайтє яко знаєте, какь межи вась доконьчаньє бьіло 
(в ориг. бьіли.— Прим, вид); а чєй бьіхмо могли оучинити 
промежьі вами любовь и мирь и доконьчаньє, якь и пєрь- 
вєй бьіло (б. м. н., 1499 ВВ II, 448—449); оучинити 
п о к о р о у (кому) (1) визнати підданство, підлеглість: 
мьі етєфань воєвода знаємо чиньїмь... што... мьі ис нашими 
бо Ари... оу мисливши доброую мисль и оучинили єсми 
вірною покороу... илїашоу (в ориг. илїАшоу.— Прим, 
ред.) воєводі (Бирлад, 1435 Сові. II, 679); оучинити 
п о м с т о у (над ким) (1) помститися (над ким), покарати 
(кого): и дали єсми имь того и(с)того зра(д)ці лева... и 
оучинили они на(д) ними по(м)ста, яко(ж) то право и(м) 
оусказали (Сучава, 1457 Сові. II, 809); оучинити 
п о мі н о у (кому) (1) пом’янути душу кого: А пак єи 
да оучинАть за то поміноу оу монастир на каждїи втор- 
ник коупко сь редитєлєм єи (Сучава, 1470 ВВ І, 148); 
оучинити (красную, правую) правдоу 
(б о ж ї ю, святую) (кому, промежи кого) (5) прийняти 
рішення після судового розгляду справи (на чию користь), 
задовольнити через суд (кого): про то (ж) прошу твою 
мл(є)ть, учини на(м) правду за тоти люди, зану(ж) ми хо- 

чє(м) узіти ваши(м) члко(м) за тото кєзішьство, понє(ж) 

има(м) пагубу (Бирлад, 1434 Сові. II, 675); а ми єщє слю- 
били имь мстити на и(х) ворого(в), що мо(ч) име(м) наибо(л)- 
шє досягнути, другоє па(к) ти (ж) оучинили есмо и(м) 
кра(с)ную прав(д)у, бьі(х) сі и(м) оувєрнули ишкоду и 
казали єсми вернути все, що коли сА знаидє(т) лицє(м) 
оу нашєи зємли, бу(д) оу ко(г) (Сучава, 1457 Сові. II, 809); 
голдь оучинити (4), оучинити голдь 
(2) див. * ГОЛДЬ; доводь вчинити (2) див. * ДО¬ 
ВОДЬ; жалобу о у ч и н ї т и (6) див. ЖАЛОБА; 
жалованьє вчинити (2) див. *ЖАЛОВАНЬЄ; 
заплатоу вчинити (1) див. ЗАПЛАТА; к о - 
нєць вчинити (7), учиніть к о н є ц ь (1) 
див. КОНЄЦЬ1 3; ласку оучинити (1) див. 
*ЛАСКА; молчанїє оучинити (1) див. *МОЛ- 
ЧАНЇЄ; мьстЖ учинити (1) див. *МЬСТА; 
освєтчєнїє оучинити (2) див. *ОСВЄТЧ€НЇЄ; 
покои оучинити (1), (оучинити) покои 
(і) див. ПОКОИ 2; право оучинити (2), оучи¬ 
нити право (2) див. ПРАВО 1;ризіо ^сгу- 
п і і і (1) див. РІЗЗЮ; ран оу оучинити (3) див. 
РАНА; свойство вчинити (1) див.*СВОИСТВО; 
слюбьі оучинити (1) див. *СЛЮБЬ 1; чАсть 
оучинити (1) див. ЧЄСТЬ 3. 

2. (що на чому) (з іменниками, які означають позначку 
на чомусь — карб, зарубку) зробити (4): тамь же есмо... 
конець (!) усипати велильї и на граби грань вьітесатьь.. и 
грань на липи учинити велильї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
7—8); а и гді коли тьш вепрї забьють оу лєсі тогди имє- 
єть зиамА на дереві оу чиніть (XV ст. ВС 37 зв.). 

3. (у сполуч. з іменниками, які означають різні споруди, 
будівлі, господарські об'єкти тощо) поставити, збудувати, 
звести, спорудити (19): а хотарь тімь двомь еєломь щобьі 
имали и на воді на чухри абьі оучиниль оу ни(х) соби мли- 
иьі (Сучава, 1429 Сові. І, 258); и тамь есмо копцовь два 
усипати велильї, а одь тьіхь копцовь... до долини Лоточ- 
ное, где также... копець оучьіньїтьі велильї (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8); ми етєфань воєво(д) ... знаменито чини(м) 
...ожє... дали єсми єм(у)... єдно село... да оучини(т) 
собА дворь оу то(м) селі (Сучава, 1445 Сові. II, 
211); тімжє мьі... дали єсми єм(оу)... мисто... где 
бьши господарскїи старий млини наши(х) ро(дї)тєлєи... 
да оучини(т) собі млини и що коли боудє(т) єго волі, или 
жєрствило, или валила... или ст(оу)пьі (Сучава, 1448 
Сові. II, 313); А також никто да нє сміют сижи оуч(и>ни¬ 
ти оу их хотар, на Днистри или оу озєрьі, или плотьі, ани 
ловити никто оу их хотари (Дольний Торг, 1458 ВВ І, 8); 
дали и потвердили есмо ... томоу світомоу монастироу 
от Побраті... озеро... да оучиніть соби в сітникьі (Су¬ 
чава, 1466 ВВ І, 105—106); ТАм ми... далі єсми емоу... 
на Соучаві мєсто да оучинит соби млин (Сучава, 1468 
ВВ І, 130); 

(про населений пункт) заснувати, осадити (1): тімь 
мьі... дали и потврьдили єсмо имь оу нашєи зємли... єдно 
місто о(т) поустини, да осадють село, и... оу крьници, 
місто о(т) поустини, да оучиніть село (Сучава, 1448 
Сові. II, 323). 

4. (що кому, напротиву кому) (що-небудь неприєм¬ 
не, прикре) вчинити (що), завдати (чого), заподія¬ 
ти (що) (9): І іег, )е5І1іЬу сЬгезііапіп... гикоіи 
кЬ\уаН;ошіоіи шеі згіо ^сгіпііі, аЬо \^6агіі;і, ша]еІ: ЬуІі 
кагап росІїиЬ рга^а пазгоіе гешіі (Луцьк, 1388 106); 
а силу ни жадному да нє смієть никто о(т) наши(х) лю- 
дє(х) брашовліномь оучинити (Устя Башія, 1435 Сох/. 
II, 677); бо хто хотель бьі кому лихо вчинити собі гор- 
шей вділаеть (Вільна, 1495 РИБ 620); Петрь жалова(л) 
на яна и(ж) ємоу д раньї оучиниль (XV ст. ВС 19); А 
також мьі, Стєфан воєвода, слюбили єсмо прірєчєномоу 
кролєви єго милости... иж николи жаднои шкоді и при- 
кази оучинити не имаєт (Гирлов, 1499 ВВ II, 422); 
оучинити ишкоду (1), шкоду оучинити 
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(8) завдати шкоди: а и... шкоду оучинєную алєксандромь 
воєводою... николи нами не оупоминати (Ланчиця, 1433 
Р 123); и оучинивши имь тую жало(ст) и ишкоду, а он 
сАоувєрну(л) до иашєи зємли (Сучава, 1457 Сові. II, 809); 
зло оучинити (1) див. *ЗЛ0; кривду 
оучинити (9) див. КРИВДА; криво оучини- 
т и (1) див. КРИВО; утискь учинити (1) див. 
ВТИСКЬ. 

5. (що) (у сполуч. з іменниками, які означають межу 
в просторі) встановити, визначити (6): оучинили єсмо имь 
границю повніше манастьірА свАто(г) михаила прєзь кри- 
ничину на второ(м)ь полку (Галич, 1404 Р 68); тогдьі облаз- 
ничєвє триє братеници оучинили с даниломь рознЬздп 
(Зудечів, 1411 Р 79); прото(ж) рєкьі тєкоу(т) мєжї имєньи 
а ка(ж)ньш имєєть свои б'Ьрє(г) а коли(ж) тая рєка оучи- 

ни(т) собє нкоудьі бєрє(г) а не члвчьимь оучєнїємь (!) але 
своєю сїлою. а колї пєрвеишая тоуть имаєть бьітї правая 
гранїца (XV ст. ВС 10 зв.); а хотар гЬмь сєламь покол'Ь 
имь оучини(л) хотарь пань шандришорь (Сучава, 1419 
0/Я«Л». 444); 

(у сполуч. з іменниками, які означають межу в часі) 
визначити, встановити, призначити (2): будєть вєдомо 
оусємь... ажь Азь ланко слуга королеви та(к) єсмь оумол- 
виль и договорили со кнАзємь скиригаиломь и срокь 
єсмь оучинили на розтво х(с)во... дати ми двєсте рублєвн 

кнзю скиригкаилу (б. м. н., 1387 СП № 12); тогдьі я па(н) 
староста пєтрашь с землАньї оучинили есмьі межи ими за- 
витьіи роки на (вьі)вєд'Ьньє граници (Галич, 1401 Р 65). 

6. (що, що кому, що межи ким) (писемно оформити офі¬ 
ційний акт, документ) скласти, укласти (11): просимо 
ваше і мл(с)ти што бьі єсте оучинили иньїи листо Ако и тото 
што писано оу луцки (Сучава, 1388 51 678); и учинили єс- 
мьі уставнцьтво (!) о мьітахи, у нашєи зємли (Сучава, 1408 
Со5/. II, 630); коли сюю правндоу сАки промєжьі собою 
вчиними потоми... межи тебе и нами лєпшєе добротні иного 
дела не будєть (б. м. н., 1484 ЯМ): а они тое привилїє 
дали оу наших роуках, що єсмо били ми им оучинили от 
мартоуриоу (Сучава, 1491 ВО І, 452); Ино єсми оучьінили 
мои листи твоєи милости и поди великою нашою печатью... 
и прьісєгали єсми самн... на святоє єванигєлиє... и на томи 
листе прьісєгаю (б. м. н., 1496 ВО II, 402); 
записи оучинити (1) див. ЗАПИСЬ. 
7. (кого ким) зробити (2): Вьізнаваєми... и(ж)... хотАчьі 

пана михаила канцлиря молдавско(г) нами братомн и 
приятелєми в'Ьчньїми оучьінити... дали єсми ємоу... оу 
снятинЩ.. мешкане... и придали єсми ємоу по(л) мьіта и 
мли(н) м'Ьстски (Снятин, 1454 Р 162—163); и мьі ... хотА- 
чи єго рьіхлєйшого вчинити коу тьім же вчинкоми, ємоу 
имєнє наше... дали єсми ласкаве (Вільна, 1499 А5 І, 117). 

8. (що і без додатка) порушити, виступити (проти чого), 
зробити (всупереч чому) (4): а пакли бьі воєвода цЬкоторм- 
ми чАсьі хогЬли надіто оучини(т) и оуста(т) противу г(с)д- 
рА, кролю влодислава... мнй с ни(м) нє оустати, а ни почи¬ 
нав), а ни по нєми стати, противу своєго г(с)дрА кролА 
пєрвоинаписано(г) (Щекерів, 1402 Сові. II, 623); а ктоколи 
по(ч)иєтн оучинити, того имаєми явнАго казнити и оуста- 
новити того (Серет, 1445 Сові. II, 729); а кто би хоти(л) 
оучини(т) чєрє(з) сєси ли(ст) хоте мало, то(т) заплати(т) 
на(м) д роу(б)ли срєбро(м) и да є(ст) нєпро(ст) о(т) мило(г) 

ба (Сучава, 1456 ГПХМ). 
9. (що) (виготовити, виробити) зробити (1): а ис то(г) 

имєнїя... оуставлАємьі бьі кєлїхп оучинєни за по(л)торьі 
гривньї ки цркви гдЬ прїб'Ьга(л) а остато(к) што ближьними 
прїятєлємн штобьі дано (XV ст. ВС 23 зв.). 

10. піднести до вищого суспільного стану (2): Коли(ж) 
кмє(т) па(н)у алюбо шлА(х)тичю раноу оучини(т) две алю¬ 

бо три за кажноу раноу єі а соудови єі... а боудЬ(т) лї зна- 
мєнїтьш шлА(х)тичь тогдьі шестьдєсА(т) гривень а оучи- 

нєномоу шлА(х)тичю єі гривень а простомоу шлА(х)тичю 
д'ЬсА(т) гривє(н) а боуд'Ь(т) ли шо(л)ти(с) алюбо кмєть 
шлА(х)тичо(в) оучинєнь тогдьі три гривньї (XV ст. ВС 
ЗО зв.— 31). 
ФОРМИ: інф. оучинити, оу(чи)нити, оуч(и)нити 25 

(1352 Р 6; 1393 Сові. II, 607; 1411 Сох*. II, 638; 1435 Сові. 
II, 677; 1448 Сові. II, 738; 1449 Со5*. II, 378; 1455 Сові. 
II, 531; 1459 АрхЮЗР 18; 1462 ВО II, 285; 1499 ВО 
II, 422 і т. ін,); оучьіиити 3 (1454 Р 162; 1496 ПСВВ 192 
зв.; 1499 ВО II, 449); оучьшьїтьі І (1430 ГВКЛ 8); учинити 
1 (1430 ГВКЛ 8); вчинити, \усгіпіїі 4 (1388 ІРЬ 106; 1490 
Лам.; 1495 РИБ 620; 1499 А5 І, 117); вчьінити 1 (1495 
ВМЗД); оучинить, оучииїть 4 (XV ст. ВС 10, 12, 21, 37 
зв.); оучини(т) 6 (1402 Сові. II, 623; 1456 ГПХМ; XV ст. 
ВС 18 зв., 20 зв., 37, 38); аор. 1 ос. мн. оучииихо(м) 2 
(1448 ДГПР\ 1453 Сові. II, 445); оучииихмо 2 (1434 
ЬіР«А» 464; 1443 Сові. II, 129); перф. 1 ос. одн. ч. єсмь 
оучинили 1 (1387 СП № 12); оучини(л)... єсмь 1 (1419 Р 
90); єсми... оучиии(л) 1 (1457 Сові. II, 810—811); єсми 
оучинили 1 (1496 ВО II, 402); єсми... вчинили 1 (1484 ЯМ): 
2 ос. одн. ч. вчинили (1496 ПДСВВ): 3 ос. одн. ч. є(ст) 
оучиниль, є(ст) оучини(л) 2 (1415 Со5^. І, 122; 1436 Со5^. 
II, 701); оучинил, оучини(л), оучинили 12 (1419 0/#«Л» 
444; 1440 МіН. 208; 1448 Сові. II, 738; п. 1450 ПИ № 9; 
1453 Сові. II, 453; XV ст. ВС 19, 21, 23; 1478 ВО І, 219 
і т. ін.); оучиии(л) 1 (1456 ЗСФ); вчинили, вчини(л) 4 
(1493 ОПВВ 152; 1495 АЛМ 83, 84; 1496 ОПСВВ 61); 
вчинили 2 (1492—1493 ПВФЧ\ 1499 ВО II, 448); 1 вчинить 
1 (XV ст. ВС 19); 3 ос. одн. ж. вчинила (1378 Р 26); 3 ос. 
одн. с. шсгупііо (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); 1 ос. мн. оучи¬ 
нили (учинили) єсми 10 (1401 Р 65; 1408 Сові. І, 60; 
Сові. II, 630; 1411 МіН. АІЬ.\ 1435 Со5^. II, 679; 1441 
01Р«Ау> 477; 1444 ОІП«А» 481; 1488 ДГСПМ; 1500 Сові. 
3. 230); оучинили єсми, оучинїли єсми, оучинили є(с)ми 
41 (1422 ОІР їі£. 35; 1436 Сові. II, 698; 1439 Сові. II, 712; 
1443 Сові. II. 126: 1446 0/Я«Л» 485; 1448 ^/Д«Л» 491: 
1452 0/Д«Л» 500; 1457 Сові. II, 809; 1470 ВО І, 150; 1500 
ВО II, !73 і т. ін.); єсми оучинили 8 (1403 ДГАА\ 1408 
Сові. І, 60; Сові. II, 633; 1409 ОІД«А» 437; Сові. І, 69, 71; 
1434 Сові. II, 670); єсми ... оучинили 2 (1411 Сові. II, 637; 
1434 Со5*. II, 664); єсми оучинили 3 (1429 0/^«Л» 455; 
1439 Сові. II. 712: 1460 ВО II. 2761: єсми ...оучи^ни\іи 

І (1480 ВО І, 239); єсми вчинили 2 (1378 Р 24; 1390 Р 175); 
оучинили єсмо, оучинїли єсмо, оучинил(и) єсмо 15 (1404 Р 
68; 1449 Сові. II, 379; 1453 Сові. II, 492; 1457 Сові. II, 809; 
1473 ВО І, 181; 1487 ВО І, 310; 1488 ВО І, 348; 1490 ВО 
І, 419; 1491 ВО І, 452; 1499 ВО II, 154 і т. ін.); оучинили 
єсмо 1 (1466 ВО І, 105); єсмо оучинили, єсмо учинили З 
(1434 Сові. II, 666; 1456 Сові. II, 791; 1489 ВО І, 377); 
єсмо... оучинили 3 (1448 Сові. II, 734; 2-а пол. XV ст. СПС; 
1499 ВО II, 419); єсмо вчинили 1 (1496 ВО II, 407); іе$то... 
шсгупііі 1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); (єсмо) вчинили 1 
(1495 РИБ 620); вчинили 4 (1386—1418 Р 34; 1495 АЛМ 
85; 1496 АЛРГ 69; 1498 ВО II, 412); (єсми) оучинили 1 
(1448 Сові. II, 738); 3 ос. мн. оучинили 8 (1411 Р 79; 1437 
ОІР № 8; 1445 Сові. II, 218; 1456 Сові. II, 577; МіН. 213; 
1457 Сові. II, 809; 1485 ВО II, 371; 1491 АЗ І, 97); учини¬ 
ли 1 (1430 ГВКЛ 7); ! оу{чи)ни 1 (1448 Сові. II, 733); вчи¬ 

нили, ^сгупііі 5 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141; 1475 АЗ І, 
70; 1492 АЗ III, 24; 1494 АЗ І, 102; 1495 ВМЗД); пперф. 
1 ос. мн. єсмо били... оучинили (1491 ВО 1, 452); майб. 
1 ос. одн, оучиню (1481 ВО II, 365); 2 ос. одн. вчнниши, 
шсгупізг 4 (1484 ЯМ: РИБ 351; 1494 ВО II, 387, 389); 
3 ос. одн. оучинити 1 (1411 Сові. II, 638); оучинить, оучи- 
нит(ь), оучинїть 3 (1352 Р 6; XV ст. ВС 20 зв., 25); оучи- 
ии(т), ! оучи(т) 6 (XV ст. ВС 10 зв., 24 зв., 29 зв., ЗО, ЗО 
зв., 38 зв.); по(ч)нєти оучинити 1 (1445 Сові. II, 729); 
имєт... оучинити 1 (1466 ВО І, 95); 1 ос. мн. вчиними 2 
(1484 ЯМ: 1487 РИБ 435); хочєми... оучинити 2 (1341 
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Р 2; 1388 Р 43); оучинимьі 1 (1434 Сові. II, 664); оучини(м) 
1 (1448 Сові. II, 738); 2 ос. мн. оучинитє (1401 ПІП)] З 
ос. мн. вчин/й(т) 1 (1495 ПЛПС)\ оучин/йт, учин-Ь(т) 2 (1456 
Оір«Аь 511; 1499 II, 423); баж.-ум. сп. І ос. одн. ч. 
абьіхьоучьіниль (1496 ВО II, 402); 3 ос. одн. ч. аби оучи- 
ниль 1 (1429 Сові. І, 258); аби... оучииил 1 (1489 АЗ І, 
89); би оучини(л) 1 (1437 01Р № 8); ]е$1:1іЬу... \ус2іпі! 1 
(1388 7>РЬ 107); щоби ! оучинє(т) І (1434 Сові. І, 391); 
З ос. одн. ж. ]є$ЇІіЬу..■ \усгіпі1а (1388 2Р7, 107); 1 ос. мн. 
$2ІоЬусЬто... тесгупііі 1 (1433 ЗНТШ 1-ХXVI, 141); абих- 
мо... вчинили 1 (1491 АЗІ, 94); абисмо... учинили 1 (1430 
ГВКЛ 7); ачби есмо... оучинили 1 (1448 Сові. II, 734); 
2 ос. мн. што би єстєоучииили 1 (1388 51 678); аби єстє 
оучинили 1 (1496 ПСВВ 192 зв.); би... оучинили есте 1 
(1401 РІР)\ 3 ос. мн. щоби оучинили 1 (1435 Сові. II, 692); 
що би... оучинили 1 (1447 Сові. II, 288); аби оучинили 1 
(1499 ВО II, 424); аби... оучинили 1 (1499 ВО II, 424); 
аби... оучинили 1 (1499 ВО II, 425); аби... вчинили 1 
(1490 ЗХП); нак. сп. 2 ос. одн. оучини, учини (1434 Сові. 
II, 675; 1481 ВО II, 365); 3 ос. одн. даоучииит, даоучини(т) 
(1443 Сові. II, 185; 1445 Сові. II, 211; 1448 Сові. II, 313; 
1464 ВО І, 84; 1466 ВО І, 113; 1468 ВО І, 130); 2 ос. мн. 
оучииитє (1401 Р/Р; 1480—1484 ВО II, 370; 1481 ВО II, 
358); 3 ос. мн. даоучинїть, даоучии/йть (1448 Сові. II, 323, 
324; 1458 ПГСММЦ*, 1466 І, 106; 1470 ВО І, 148); 
дієприсл. перед, оучинивши 1 (1457 Сові. II, 809); вчинив¬ 
ши 1 (1484 ЯМ)\ перф. пас. З ос. одн. ж. вчинена 1 (1495 
ВК)\ 3 ос. мн. оучинєни (XV ст. ВС 20 зв.); майб. пас. 
3 ос. одн. ч. боуді(т)... оучинєнь (XV ст. ВС 31); баж.-ум. 
сп. пас. З ос. одн. ч. би... оучинєнь (XV ст. ВС 23 зв.); 
дієприкм. пас. мин. род. одн. ч. зам. міси, оу голду... ко- 
роуни кролєвьства полско(г) оучинєно(г) (1436 Сові. II, 
706); дав. одн. ч. оучинєиомоу (XV ст. ВС31); знах. одн. ж. 
оучинєную (1433 Р 121, 123); ор. одн. ж. оучииеиою (1448 
Сові. II, 738); наз. мн. ч. оучинєни 1 (XV ст. ВС 20 зв.); 
! позьічєньї 1 (XV ст. ВС 26); род. мн. оучинєнихь 1 (1433 
Р 121); зам. знах. мн. ж. отпустиль... шкодьі и мєрзАч- 
ки... до сего диє оучинєннихь 2 (1499 ВО II, 419, 420); 
дав. мн. оучинєннимь (1462 ВО II, 283); знах. мн. оу чи¬ 
ненні (1436 Сові. II, 706). 
Лив. ще *ПОЧИНИТИ, *ПОЧИНИТИ СЯ, ^УЧИ¬ 

НИТИ СА, *ЧИНИВАТИ, ЧИНИТИ. 
*ОУЧИНИТИ СА дієсл. док. (15) І. пас. бути збудованим, 

поставленим, заснованим (2): и ащє би инньї млинь оу- 
чинилсА о у томь потоці такожь да боудєть половина 
отнина (Сучава, 1429 Сові. І, 239); и ещє варе колко црьк- 
ви и с попми боудоутсї оучинити и поновити отсева (!) на 
прєд... а они оуси да слоухают того свАтого нашєго мо- 
настира от Поутнои (Сучава, 1490 ВО І, 420). 

2. зчинитися, трапитися, скоїтися (10): а тако(ж) ни 
ослоухаре да не имаюгь ходити оу тА(х) села(х), ни соудци 
никоторьш, да не имаюгь глобоу, коли имє(т) сА оучинити 
котораА смрьти оу и(х) сєла(х), але сами ка(лоу)гєрє да 
возмоу(т) глобоу (Давидове Село, 1446 Сові. II, 251); О 
усильствє которьш сА учиніть (XV ст. ВС 8 зв.); а до 
тих люди що соут оу тїх села (!) аби не имали дило 
ни єдин наш боАрин... ни соудити нх, ани глобоу оузАти 
от них, ни за вєликоє дило (а)ни за малое дило, ни за 
доушєгоубство, ни за волочєнїе дивкоу, що сї там оу Коц- 
мане боудєт оучинити (Сучава, 1481 ВБ І, 257). 

3. (кому, ким) зробитися, стати (ким) (3): а Ако ко(л) 
тако(ж) ислюбили бьі(л) есмо кнА(з) дмитрию ... и правду 
дали оужь їдє(м) и хоче(м) сА порожня оучинити 
тої прав(д)ьг про(т) абьі коро(л) бьі(л) бзпєчнїшии (так.— 
Прим, вид.) оу нашеи службі и оу правді (Молодечно, 
1388 Р 43); наїдь плєменьни(к) бєкбула(т)ь и хожа ме¬ 
ди нь оучннилсА намь ворогь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 
170); Коли хто оучинитсА опікалнїко(м) о неко(т)рои дїв- 
цє... а она боудїть го(д) замоужь, а о(н) єе не хочєть ви¬ 

дать... мьі сказоуємь и(ж) такая дівка бізь волі опїкаль- 
нїка своєго имєєть собі моужа оузА(т) (XV ст. СЯ 41 зв.). 
ФОРМИ: інф. с/й... оучинити (1388 Р 43); перф. З ос. 

одн. ч. оучннилсм (1392—1393 РФВ 170; 1429 Со5/. І, 
239); майб. З ос. одн. см учинить, с/й учиніть 2 (XV ст. 
ВС 8 зв.); оучинитсд 1 (XV ст. СЯ 41 зв,); см оучини(т), 
с/й... оучини(т) 2 (XV ст. ВС 26 зв., 36); имє(т) с/й оучини¬ 
ти, имє(т) с/й... оучинити 2 (1446 Сові. II, 251; 1454 Сові. 
II, 517); сі... боудє(т) оучинити 1 (1479 ОС 140); сі... 
боудєт оучинити, сі... боудє(т) оучинити 2 (1479 ОС 141; 
1481 ВО І, 257); сі боудєть оучинити 1 (1481 ВО І, 257); 
З ос. мн. боудоутсі оучинити 1 (1490 ВО І, 420). 
Див. ще *ПОЧИНИТИ, *ПОЧИНЧТИ СЯ, ОУЧИНИ¬ 

ТИ 1, 3, 7, чинити, *чинити св. 
♦ОУЧИНИТИ С^ див. *ОУЧИНИТИ СА. 
ОУЧИНИТЬІ див. ОУЧИНИТИ. 
ОУЧИНИТЬ див. ОУЧИНИТИ. 
*ОУЧИНЇТИ СА див. *ОУЧИНИТИ СА. 
ОУЧИНЇТЬ див. ОУЧИНИТИ. 
♦ОУЧИНОКЬ ч. (13) вчинок, діло, справа: мьі илиа 

воєвода... чинимь знаменито... оже оуспоминаючи и наслі- 

доуючи наши(х) прїдковь и такїжь нашєго оцА діла и 
оучинки, приєхали єсми до лвова... к нашєму милому 
господарю... королю по(л)скому (Сучава, 1439 Сові. II, 
712); и коли боудєт пана нашєго королА приказаниє... а 
мьі имаємь оудилати подлоуг приказаниа пана нашєго, 
и пак подлоуг моди нашеи, подлоуг старьіхь оучинков, 
якож ест бьіл из вєка оуставь пєрєдков наших (Сучава, 
1468 ВО II, ЗОЇ); Абьі запомнєнА рїчи с часов вдїланьїхь 
не вдЬлалобьі шкодьі, слушно ест ажбьі вчинки людьскии... 
достаточньїмь свєдєтствомь листов и на потомь будучимь 
бьілибьі явни (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: ор. одн. оучинком, оучи(н)ко(м) (1457 С05/. 

II, 810; 1499 ВО II, 422); наз. мн. вчинки 1 (1499 АЗ І, 
117); учи(н)ки 1 (XV ст. ВС 9 зв,); род. мн. оучинковь, 
оучинковь, оучинков (1448 Сові. II, 733; 1462 ВО II, 289; 
1468 ВО II, ЗОЇ); дав. мн. вчинкомь (1499 АЗ І, 117); 
знах. мн. оучинки І (1439 Сові. II, 712); вчинки 1 (1499 
АЗ І, 117); ор. мн. оучи(н)ки (1453 Сові, II, 766); міси, 
мн. оу оучиикох (1468 ВО II, 302). 
Див. ще *ОУЧИН€НЇ€, *ЧЇНЄНЇЄ. 
*ОУЧИНЬ!ТИ див. ОУЧИНИТИ. 
♦ОУЧИНЬІТИ С'Й див. *ОУЧИНИТИ СД. 
*ОУЧИТИ дієсл. недок. (1) (кого) повчати, наставляти: 

А пан наш корол єго милость... имаєт иас миловати и 
оуч(и)ти (Сучава, 1468 ВО II, 302). 
ФОРМИ: інф. оуч(и)ти (1468 ВО II, 302). 
Див. ще НАОУЧАТИ І. 
*ОУЧЛИВЬІЙ прикм. (1) чесний: А пан наш корол єго 

милость... имаєт нас миловати и оуч(и)ти, держати оу 
каждьіхь ласкавих и вєрньїх и оучливьіх оучинкох и члон- 
кохь, яко держали и миловали пєреже иас бьівшєго дида 
нашєго старого Олександра воєводоу (Сучава, 1468 ВО 
II, 302). 
ФОРМИ: місц. мн. оу оучливих (1468 ВИ II, 302). 
ОУЧЬІНИТИ див. ОУЧИНИТИ. 
ОУЧЬІНЬІТЬІ див. ОУЧИНИТИ. 
♦УЧ'БСТИЄ див. *ОУЧАСТИЄ. 
*ОУЧЮТИ дієсл. док. (1) (кого) почути, прочути (про 

кого): але таковаго чловїка, гдє оучюють и изнаидоут оу 
их зємлАх... а их милости имают єго вьгнатн и вьпоудити 
проч из их милости зємлАх (!) (Гирлов, 1499 ВО II, 420— 
421). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. оучюють (1499 ВО II, 420). 
Див. ще *ОУЧЮТИ С'Й. 
*ОУЧЮТИ СВ дієсл. док., безос. (1) (кого) почути 

(про кого): али такового чловїка (в ориг. члка.— Прим, 
видгдє сї оучвдєт и знаидєт оу нашеи земли... мьї да 
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имаюм єго вьгнати и вьпоудити проч ис нашєи зємли 
(Гирлов, 1499 БО II, 421). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. с% оучюєт (1499 ВИ II, 421). 
Див. ще *ОУЧЮТИ. 
*ОУЧАСТЇЄ див. *ОУЧАСТИЄ. 
*ОУЧАТИ діесл. док. (1) (цсл. вьчАти) (як допоміжне 

дієслово у складі форм майбутнього часу) почати, бути: 
а хто учнє(т) устоупатися и пакастити (!)... да боуди на 
нємь о(т) иа(с) кля(т)ва в сє(і) в'Ь^и в боудоущєй (б. м. н., 
1481 ГПМ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. учиє(т) (1481 ГПМ). 
Див. ще * НАЧАТИ 2, ПОЧАТИ 6. 
*ОУШАКОВСКИИ прикм. (1): продали єсмо пану 

мартину кгасто(в)товичю... з'Ьмли бортньїє ал'Ькса(н)- 
дро(в)ская. игнато(в)ская. а грицєва. а Морозова а оуша- 
ко(в)ская (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. оушако(в)ская (2-а пол. XV ст. 

СПС). 
ОУШАРЬ, ОУШАР ч. (4) (молд., пор. рум. и$аг) (санов¬ 

ник у Молдавському князівстві) у шар: И оуставши слоуга 
наш пан Козма оушарь и заплатил оуси тоти вишєписан- 
них пин^зи... оу роуки... Щєфоулоу Спин^ноу (Сучава, 
1482 БО І, 262); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє тот истиинїи слоуга наш пан Пєтроу оушар слоужил 
нам право и в'Ьрно (Васлуй, 1495 БО II, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. оушарь, оушар (1482 БО І, 262; 1495 

БО II, 41); дав. одн. оушарю (1482 БО І, 262). 
*ОУШЄСТЬЄ с. (1) (цсл. вьшьстиє) Л оушєстьє 

свАтого доуха (1) (назва церковного свята, також 
календарна дата) зішестя святого духа, тройця: писань 

листь оу галичи на (втрк) вилью оушєстьА свАтого дха 

по(д) літьт р(с)тва хва а л'Ь(т) и д ста лЬть и чвєртоє 
,тЬ(т)ь (!) (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: род. одн. оушєстьд (1404 Р 68). 
Див. ще *ИШЄСТВЬЄ. 
*УШИТЦКТ> ч. (1) (назва поселення у Троцькому воє¬ 

водстві): Биль намь чоломь бояринь нашь Йвашко Поло- 
зовичь и поведиль передь нами, штожь кнехиня (зіс, — 

Прим, вид.) Семеновая Алексаньдровича, кнегиня Маря 
Пинская, и сьінь ее... дали ему имен<ь)ице... а вь Кож- 
чичохь две дворище на пашню, а вь Ушитцку ч(о)л(о>- 
в(е)кь (Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Ушитцку (1497 РИБ 683). 
УШИЦА ж. (2) (назва потоку в Молдавському князів¬ 

стві): мьі стєфань воєвода... чиним знаменито... ожє 
прїидє прАд нами... слоуга наш пєтрь вилна... и дал своим 
оуиоуком... половина полена микоулиница, на ушица 
(Васлуй, 1472 Сові. 3. 88). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на ушица (1472 Сові. 

3. 88); місц. одн. на ! ушиць (1472 Сові. 3. 88). 
! ОУШЛЬІШИТ (ОУСЛЬІШИТ) див. *ОУСЛЬІШАТИ. 
*ОУг6ХАНЬЄ с. (2) (прибуття) в’їзд, приїзд: тогдьі 

коли чолов'Ькь то(т) обвинєньїи домовь при'Ьдє... тогдьі 

по єго оу'Ьхань'Ь третин днь право має(т) бьіти (Галич, 
1435 Р 134). 
ФОРМИ: місц. одн. по оу^ханьь, оуь(х>а(нь-ь> 

(1435 Р 134). 
Пор. *ВЬ€ХАТИ. 
^ОУ'ЬХАТИ діесл. док. (5) (чого, що) об’їхавши якусь 

територію, визначити її межі: і оправили єсмьі кундра(т) 
оу той граници поколА ему кн'Ьзь лєвь оуЬхаль и мьі ємоу 
толА оуЬхали (Галич, 1401 Р 66); а тако єсмо ему дали... 
тото... село... Ако коли єсть оу свои(х) обьЬханьі(х) гра¬ 
ницях) долго и широко и округло Ако оуЬхана к нєму 
границА (Снятин, 1424 Р 99); а поля есмь ему дали и уехали 
своей земьл'Ь — по конец лозьі нивька на долини (Луцьк, 
1447 АрхЮЗР 8/1V, 10). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оуьхаль (1401 Я 66); 1 ос. 

мн. есмь ... уехали 1 (1447 АрхЮЗР 8/IV, 10); оуьхали І 
(1401 Я 66); єсмо оуьхали 1 (1422 Я 98); перф. пас. З ос. 
одн. ж. оуьхаиа (1424 Я 99). 
Див. ще *ВЬ1'ЙЗДИТИ, *ЗАГБХАТИ, ОБЬИХАТИ, 

*ОБЬ'£ЗДИТИ, *ОТ€ХАТИ, *РОЗЕЖЧАТИ, РОЗЬЯ- 
ХАТИ. 

*ОУЮНОВЬІИ прикм. (1) ловища оуюновьіе 
див. *ЛОВИЩ€. 
ФОРМИ: знах. мн. с. оуюнова/а (1349 Я 3). 



*ФАГОУЛЄЦОУЛЬ ч. (2) (назва броду в Молдавському 
князівстві): А хотарь томоу сєлоу... до брода Фьгоулє- 
цоулоуи, и от брода Фагоулєцоулоуи право чєрєзь Мол- 
давоу (Сучава, 1473 БО І, 183). 
ФОРМИ: род. одн. молд. Фагоулєцоулоуи, Фьгоулєцоу- 

лоуи (1473 БО І, 183). 
*ФАЛ€ВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а за проуто(м) иа 

дєрєннко(х) да єсть мйсть (!) гдє танко селить (!)... и соу- 
ховєрхь гдє ивань фалєви(ч) (Сучава, 1429 Сох*. І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. фалєви(ч) (1429 Со5^. І, 269). 
ФАЛЄЛЄИ, ФАЛЕЛЕЙ, ФАЛЄЛЄИ, ХВАЛЕЛ'ЙИ ч. (5) 

(особова назва, цсл. 'в'алалєи, гр. ^аК'кгХаюЯ): а при томь 
бьіли старци Нечерского манастьїра Дубляиски Іона 
Авраамь ключникь... попь Лисинскій Фалелей (Київ, 
1398 ДГПМ); Кузьма, пантел'Ьимонь, демьянь, кирь, 
иоань, самсонь, фалел'Ьи... то все безмезници (Краків, 
XIV—XV ст. ОБРИ 112); а при то(м) бьі(л) вл(д)ка лоуц- 
кин, ники-еюрь... яцко ^алелей, и иньши(х) людей добрьі(х) 
бьіло мною (Луцьк, 1490 Пам.)\ А коли есмн у пана Ва¬ 
силя пенязи брал... при том бьіл... пань Яцко Хвалел'Ьи 
(Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141). 
ФОРМИ: наз. одн. Фалелей, Фалєлєи, ^алелей 3 (1398 

ДГПМ; 1467 СП № ІЗ; 1490 Пам.)\ Фалельи 1 (XIV—XV 
ст. ОБРН 112); Хвалеліи 1 (1498 АрхЮЗР 8/1V, 
141). 

♦ФАЛЄЛ'ЙЄВИЧЬ див. ХВАЛЕЛИЕВИЧЬ. 
ФАЛЕЛЕЙ див. ФАЛЄЛЄИ. 
ФАЛКО, ХВАЛКО ч. (13) (особова назва, пор. Фалєлєи): 

А при том бьіли люди добрьіи: пан Михайло Олександро¬ 
вич Загоровскии... а пан Хвалко (Хвалимичі, 1475 АЗ 
III, 14); Фалко жалова(л) о дєди(ч)ство на индриха. Инд- 
ри(х) сА заложиль давиьімь записамь и досвє(т)чиль сЖ(д)я 
єго оправиль а Фа^кови мольчанїє оучиииль (XV ст. 
БС 23). 
ФОРМИ: наз. одн. Фалко, -0>а(л)ко, фа(л)ко 7 (XV ст. 

ВС 23, 23 зв., 26 зв., 27); Хвалко 1 (1475 АЗ III, 14); зам. 
мах. осоужаємь ^алко 1 (XV ст. ВС 27); дав. одн. ^а(л)- 
сови, 'в*а(л)ковї (XV ст. БС 23, 27); знах. одн. фа(л)ка, 
•0-а(л)ка (XV ст. ВС 27). 

*ФАЛКЬОУ ч. (2) (назва потоку в Молдавському кня¬ 
зівстві): почьнши (х)отар той бранищи от обрьшїи Лаоу- 
ри, обчиноу до Фалкьоа, та горь Фалкьом до стежки гдє 
гроб Алексин оу шипот (Сучава, 1490 БО І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. Фалкьоа (1490 БО І, 420); ор. одн. 

Фалкьом (1490 БО І, 420). 
*ФАЛЧА ч. (11) (молд. фалче) старовинна міра поверх¬ 

ні: ми Стєфаиь воєвода... чинимь знаменито... ожє прїидо- 
ша... иаши оубози люди от Хорловскаго трьгоу... и прода¬ 

ли намь... єдинь виноград оу Хорловскомь хотарА, -6* 

фалчїи н д корочниїн. оу цииоу за фмД злат татарскьгх 
(Сучава, 1470 БО І, 150); и оу том також прїидє... НастА, 
кнАгииА пана Юга вистАриика... н продала... єдноу фал- 
чоу и в фєртал(и) винограда иа Хрьловскоу гороу (Гир- 
лов, 1499 БО II, 153). 
ФОРМИ: знах. одн. фалчоу (1499 БО II, 147, 148, 153); 

род. мн. фалчїи (1470 БО І, 150); знах. мн. фалчи (1499 
БО II, 147, 154). 

*ФАЛШ€ВНЬІЙ див. ФАЛЬШЄВНЬІЙ. 
*РАЕ$2ШУЛ див. ФАЛЬШИВИЙ. 
* ФАЛШОВАНЬШ прикм. (4) підроблений, ефальшова¬ 

нн й: па(н) юрьи д/Ьдошицкий пригна(л) (!) па(н) игнато- 
вьі(м) лїсто(м) ажє соуть нєправїи 'в'алшованїи (Зудечів, 
1421 Р 95); а па(н) микь д'Ьдошицкии приганиль листо(м) 
ажє неправьіи листи фалшованьш па(н) дмитровьі Данило¬ 
вича з роудьі (Зудечів, 1430 Р 116); и богда(н) вказа(л) 
пєрє(д) нами то(т) запись и(х) на тьіє именья и они томоу 
записоу прнгаиилн, рекли и(ж)бьі то(т) запись бьі(л) 
фа(л)шови(и) (!) (Берестя, 1496 БМКФС). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ! фа(л)шовьі(и) (1496 БМКФС), 

наз. мн. ч. фалшованьш 2 (1428 Р 111; 1430 Р 116); ^ал- 
шованш 1 (1421 Р 95). 
Див. ще ФАЛЬШЕВНЬІЙ, -О-АЛЬШИВЬІЙ. 
! ФАЛШОВЬІИ (ФАЛШОВАНЬЇИ) див. *ФАЛШОВА- 

НЬІИ. 
ФАЛ ЬШЕВНЬІЙ прикм. (3) підроблений, фальшивий: 

па(н) татомирь балицкии приганиль листо(м) па(н) иваш- 
ковьі(м) дЬдошицко(г) ижє соуть листове неправий фалшєв- 
нии (Зудечів, 1413 Р 83); а такождєре чернь и ромьнє(л)... 
да не имаю(т) о(т) сель напрА(д) болшє тЬгати ани упоми- 
нати за тота села вишеписаннаа на пана шандра... зану(ж) 
чернь и ромьне(л)„. стратили исвоими лривилиями за- 
ну(ж)ну(ж) (!) бьіла фа(л)шевна и есми и(х) сказилн (Су¬ 
чава, 1472 ОіР«А» 528); Петругь рекь: я тому листу ганю, 
штожь тогь листь не добрий фальшевиьій; господарь 
нашь, король е. м., того листу не даваль, ани росказьгваль 
(б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. фальшевньїй (1498 АЛМ 169); 

наз. одн. ж. фа(л)шєвна (1472 528); наз. мн. ч 
фалшєвнии (1413 Р 83). 
Див. ще *ФАЛШОВАНЬІИ, ФАЛЬШИВИЙ. 
ФАНАСИИ ч. (1) (особова назва, цсл. Аванасии, ер. 

’АФсгоато?) Панас, Афанасій: пришодьши пере (!) 

наше обличье... Фанасии влдка пєрємьшільскии... продаль 
єсть оу бьішковичихь два дворища пану Яшковн испру- 
вьскому на в'Ьки (Перемишль, 1391 Р 45). 
ФОРМИ: наз. одн. Фаиасии (1391 Р 45). 
Див. ще ОПАНАГ/Ь, ОФАНАСЬИ, *ПАНАСЬ. 



ФАНИСЛАВЬ — 498 — ФЄДКОВ 

ФАНИСЛАВЬ ч. (1) (особова назва, стп. Рапізіаш): 
а на то послуси... пань нЬвьступь столпувьскии и брать 
его фаниславь (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. адн. фаниславь (1366 Р 12). 
ФАРА ч. (1) (особова назва, пор. рум. [ага «родич»): 

ТАм мьі... далі... єсми ємоу... село оу млинов от Прута, 
где бьіл Фара (Сучава, 1468 БО І, 130). 
ФОРМИ: наз. оди. Фара (1468 БО І, 130). 
ФАР КАШ, ФЬРКАШЬ ч. (6) (особова назва, пор. мад. 

іагказ «вовк»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидоша... слоуга наш Исаю от Рькьтьоу и сєстричич 
єго Пьтроу Фаркаш... и раздєлили своА праваА отнина 
(Сучава, 1490 БО І, 403); а трєтЬа част от того села да 
ест плєминникомТих Глигороу и братоу его Іоноу Фьрка- 
шоу (Васлуй, 1495 БО II, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. Фаркаш І (1490 БО І, 403); Фьркашь 

1 (1495 БО II, 53); род. одн. Фьркаша (1495 БО II, 53); 
дав. одн. Фьркашоу (1490 БО І, 403; 1495 БО II, 53). 
ФАРКО ч. (2) (особова назва): єдна част от тих сєл да 

єст слоугам нашим Тоадєроу Юкашоу и братаничєм єго 
Фарко апродоу и сестрам єго Долкь и Мьроушки (Васлуй, 
1495 БО II, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. Фарко 1 (1495 БО II, 59); зам. дав. 

братаничєм єго Фарко апродоу и сестрам єго 1 (1495 БО 
II, 59). 
Див ще ФРЬЦЄ. 
ФАСЄКИШЬ ч. (І) (особова назва): мьіСтєфань воєвода... 

чинимь знаменито... ожє прїидоша... наши оубози люди 
от Хорловскаго трьгоу на имЬ Карлакь Ласловь... и Фа- 
сєкишь... и продали намь... єдинь виноград оу Хорлов- 
скомь хотарА (Сучава, 1470 БО І, 149—150). 
ФОРМИ: наз. одн. Фасєкишь (1470 ВБ І, 150). 
*ФАОУРЄИ1 мн. (1) (назва села на р. Васлуй у Мол¬ 

давському князівстві): дали єсмьі ємоу... єдно село на вас- 
луи, половина фаоурєи (Сучава, 1429 Сові. І, 290). 
ФОРМИ: род. фаоурєи (1429 Сові. І, 290). 
*ФАУРЄИ2 мн. (1) (назва села на р. Прут у Молдавсь¬ 

кому князівстві): дали єсми и(м)... єдно мЬсто о(т) поустини, 
на прутЬ, повьі(ш) фау(рєи) (Сучава, 1448 Сові. II, 316— 
317). 
ФОРМИ: род. фау(рєи) (1448 Соз^. II, 317). 
*ФАУРИ мн. (2) (назва села на р. Бахна у Молдавсько¬ 

му князівстві): и и(н) никто да нє смьєть тьі(х) монастир- 
ски(х) люди... о(т) фаури соудити ани глобоу ис ни(х) 
брати (Сучава, 1467 МіН. Оос. 125); А хотар тЬмь вьішє- 
писанїє за отчіїни, части от села Фаоури и БьхнЬщи вь 
оусть Бахна (Сучава, 1468 БО І, 126). 
ФОРМИ: род. фаури, Фаоури (1467 МіН. Оос. 125; 1468 

БО І, 126). 

ФАОУРИЄ, ФАОУРЇИ, ФЬОУРИЄ мн. (3) (назва села 
на р. Бистриці у Молдавському князівстві): ТЬм мьі... 
дали и потврьдили єсми ємоу... села на им'Ь Гостилєщи... 
и Фьоуриє, и Брьзотєщи на Бьістрици (Сучава, 1459 БО 
І, 35); Тиж Стєфан воєвода... оутврьдихом и оукрЬгшх 
нашь свАтьіи монастир...сь трїи сєловє... имєним (Зьнє- 
щїи и Столничїи) и Фаоурїи (Сучава, 1491 БО І, 463). 
ФОРМИ: наз. Фаоуриє 1 (1468 БО І, 125); Фаоурїи 1 

(1491 БО І, 463); Фьоуриє 1 (1459 БО І, 35). 
*ФЕБРУАРЇИ див. *ФЄВРОУАРЇИ. 
ФЄБРУНЬ ч. (2) (особова назва): а при томь бьіли и 

свЬдьци пань ходько бьібєльскии... пань фєбрунь воєвода 
(Перемишль, 1390 Р 176); А сє я Фєбрунь воєвода пєрє- 
мьішльскии познавамь то... доброю волею своєю и добрьімь 
оумьішлЬньємь своємь (Перемишль, 1391 Р 45). 
ФОРМИ: наз. одн. Фєбруиь (1390 Р 176; 1391 Р 45). 
*Ф€ВРАЛЬ див. ^ЄВРАЛЬ. 
ФЄВРОНЇА ж. (1) (особова назва, цсл. Фєвронїа, гр. 

ФєррсЬпа) Февронія: мьг алєксандрь воєвода..А чиги(м) 
знаменито... ожє... дали єсми монастьірю нашємоу... гдє 

є(ст) старицЬ фєвронїа, да осади(т) село, оу монастьірскьі(х) 
хотарь... гдє имє(т) любити (Сучава, 1453 Со5*. II, 461). 
ФОРМИ: наз. одн. фєвронїа (1453 Сові. II, 461). 
*Ф€ВРОУАРЇИ ч. (7) (гр. фєрроVар^ое, лат. ІеЬгиа- 

гіиз) (назва місяця) лютий: писаль ивашко братЬєвичь оу 
сочавЬ вь лЬто 5ЦЛ5 мАсца фєвроуарїА 5Ї (Сучава, 1428 
Сові. І, 202); А писань вь Кобрьіни, вь лЬто шесть тьісячи 
девятьсоть семдесять третего, кругь слонца первого а лу- 
ньі девятьнадесятого, индикта тринадцятого, мЬсеца Феб- 
руарія девятьнадцатого, на серкизнои недЬли (Кобринь, 
1465 АкВАК ПІ, 4); Писал Шандроу Крьжєвич оу Васлоуи, 

в лЬто^=зє, мЬсАца фєвроуар кє (Васлуй, 1497 БО II, 103); 

Тоадєрь писа оу СоучавЬ в л(Ь)то Ф зи м(Ь)с(А)ца ф(єв>- 

(роуарїя) і (Сучава, 1500 РА 261). 
ФОРМИ: род. одн. фєвроуарїа, фєвроуарїа, ф(єв>- 

(роуарїя) 3 (1428 Сові. І, 202; 1448 Сові. II, 306; 1500 РА 
261) ; Фебруарія 1 (1465 АкВАК III, 4); фєвроуар, фев- 
роуа(р) 3 (1495 Со5*. 5. 194; ПГБСР; 1497 БО II, 103). 
Див. ще 'О'ЄВРАЛЬ. 
ФЄДЄЛЄШАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє... 
дали и потврьдили єсми им... села на имЬ Брьтоулєщїи и 
Фєдєлєшанїи (Сучава, 1491 БО І, 445). 
ФОРМИ: наз. Фєдєлєшанїи (1491 БО І, 445). 
* ФЄДЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів- 

стві): ино мьі... єсми дали и потврьдили слоузи нашємоу... 
половиноу от село фєдєщи (Сучава, 1489 Сові. Б. 133). 
ФОРМИ: род. фєдєщи (1489 Сові. 8. 133). 
ФЄДИКО див. ФЄДЬКО. 
ФЄДКА ж. (25) (особова назва, пор. ^єодора): Тоє оусє 

вьішєписанноє да єст имь от нас оурик и сь оусимь дохо¬ 
дом, и сєстрЬ ихь ФєдцЬ, и дЬтємь их (Сучава, 1467 БО 
І, 119); Повєдила перед нами старостинаА луцкаА ки(А)- 
г(и)ни ОлизароваА Шиловича кн(А)г(и)ни Фєдка, 
штожь пан єєй нєбощикь... даровал и дал и записал єєй 
имєнА свои на имА Здолбицоу с присєлком (Луцьк, 1487 
АЗ 1, 240); а па(к) фє(д)ка и сестри єи мьрина и гинда... 
привилїє що имали они о(т) на(с) же иа тоє сєло... они та- 
ко(ж) єи дали оу роуки слоузЬ нашємоу вЬрномоу паноу 
тоадєроу Писарєви нашємоу (Ясси, 1495 ПГБСР). 
ФОРМИ: наз. одн. Фєдка, фє(д)ка 12 (1467 ВО І, 120; 

1487 АЗ І, 87, 239, 240; 1488 АЗ І, 241; 1490 ВО І, 391; 
1491 ВО І, 445, 447; 1495 ВО II, 248; ПГБСР і т. ін.); 
хвє(д)ка 1 (1490 ЗХП)\ род. одн. Фєдки (XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 29); дав. одн. Фєдки 6 (1487 ЗО 1, ЗОЇ, 302; 1490 ВО 
І, 392; 1491 БО І, 447; 1495 ПГВСР)\ Фєтци 1 (1482 ВБ І, 
262) ; ФєдцЬ 1 (1467 ВО І, 119); хвє(д)цє 1 (1490 ЗХП)\ 
ор. одн. Фєткою 1 (1482 ВО І, 262); Фєдкою 1 (1487 ВО І, 
301). 
Див. ще ФЄД'Й. 
ФЄДКО див. ФЄДЬКО. 
фєдков, ^едковь прикм. (7): и мьі там єхали и ста¬ 

ли єсмо на той Мощєницьі и п<а)на Фєдковьі слуги поста¬ 
вили свои старцьі, а Волошин свои (Ступно, 1444 А5 І, 42); 
Приказ пана 4Ндковь (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/1V, 61); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чи(ии)мь... ожє прїидє... 
Щєфоуль СпинЬноуль и сь своєю жєною Фєткою ... и про¬ 
дали одино сєло на имЬ КобьілїА на Днистри, очина Фєт- 
кова (Сучава, 1482 ВО І, 261—262); Биль намь чоломь 
бояринь Полоцкій Богдань Остафьевичь, штожь есмо 
судили его зь Мартьінцомь Федковьімь сьіномь (Вільна, 
1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Фєдков, 'в'єдковь, 4кє(д)ко(в) (1446 

АЗ III, 5; Р 152; 1452 АрхЮЗР 8ІІУ, 61); ор. одн. ч. Фєд- 
ховьімь (1498 АЛМ 159); наз. одн. ж. Фєткова (1482 ВО 
І, 262); наз. мн. ч. Фєдковьі 1 (1444 АЗ І, 42); Фєдкови І 
(1492 Сові. 3. 161). 
Пор. ФЄДЬКО. 



ФЄДКОВИЧ — 499 — фєдько 

ФЄДКОВИЧ, ФЄДКОВИЧЬ ч. (4) (особова назва): 
А при том бьіл дАдА мой кнАзь Санкгоушко Федкович 
(Кобринь, 1454 АЗ III, 10); А при томь нашємь єднаньи 
бьгли: кнАзь Михайло Олександровича.. а пан Сєнко Фєд- 
кович (Ровно, 1482 АЗ І, 80). 
ФОРМИ: наз. одн. Федкович, Фєдковичь (1454 АЗ III, 

10; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 1482 АЗ І, 80); род. одн. 
Фєдковича (1454 А З III, 10). 
ФЄДОР див. ФЄДОРЬ. 
ФЄДОРА, ФЄДОРА, ФЬДОРА ж. (8) (особова назва): 

Я, кнегини Ивановая Семеновича Кобрьінская Федора... 
приложила есьми на то печать свою (Кобринь, 1401 
АкВАК III, 2); Тоє вьсє вишеписанноє да єст паноу Доумі 
ключникоу от нас оурик... и панєи єго Насти, и братоу єи 
Юрїєви и сестрам их Федори и Олоушци (Сучава, 1480 
ВО І, 246); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидє... Олюшка ... и продала... трєтоую част село от 
Костєщ... що юи бьгли дали прАд нами ж(є) слоуга наш 
Юрїю Б рає вич... и сестри єго Насті и Фьдора (Сучава, 
1499 ВО II, 130). 
ФОРМИ: наз. одн, Федора, Федора, Фьдора (1401 

АкВАК III, І, 2; 1492 ВИ І, 509; 1499 ВО II, 130); дав. 
одн. Федори (1480 ВО І, 246; 1484 ВИ І, 286); ор. одн. 
Фєдорою (1484 ВО І, 285). 
Див. ще *ФЕОДОРА. 
ФЕДОРКО ч. (1) (особова назва, пор. Фєодорь): А при 

томь бьіли сведки иаши верная рада: пань Немира, старо¬ 
ста Лункий, а пань Федорко Малинский (Луцьк, 1444 
АрхЮЗР VVI, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Федорко (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
Див. ще ФЄДЬКО, *Ф€ДЦО. 
ФЄДОРОВАЯ» ФЕДОРОВАЯ ж. (3) (особова назва): 

жаловали намь кнгни фєдоровая Федоровича Соколи(н)- 
ская ись сьіномь свои(м)... на намєстника мцє(и)ского 
(Берестя, 1496 ВМКФС); А потомь Сопіга рекь: еще надь 
то тетка моя, кнегини Фєдоровая, прислала тьіми часьг 
листь небощика, господаря, короля е. м., писаньїй до па¬ 
на Олехна Судимонтовича (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. фєдоровая, Фєдоровая (1496 ВМКФС; 

1498 АЛМ 169); род, одн. Федоровои (1498 АЛМ 169). 
Див, ще ФЕОДОРОВАЯ* 
ФЄДОРОВИЧЬ, ФЕДОРОВИЧ, ФЕДОРОВИЧЬ ч. 

(8) (особова назва): Мьі кнзь федорь данильеви(ч) кнзь 
рома(н) фєдорови(ч)... поручАємсА по олехна што(ж) слу¬ 

жи^) ему спдрю своєму коро(л) вєрно бєзо лети без хит- 
рости (Луцьк, 1388 Р 42); Се яз кн(А)зь Василей Федо¬ 
рович Острозский: ижє отєц мой кн(А)зь Федорь ставил 
ц(є>рков маткоу б<о)жєю на клаштор томоу законоу 
св(А)т(о)го Доминика (Острог, 1443—1452 АЗ І, 39); 
А при томь бьіль князь Федорь Ивановичь Ярославичь... 
а князь Константьгнь Фєдоровичь сестренець (Вільна, 
1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Фєдоровичь, Федорович, Федоровичь, 

федорови(ч) (1388 Р 42; 1443—1452 АЗ І, 39; 1449 АЛМ 
8; 1499 АСД VI, 3); род. одн. Федоровича (1389 РЕА І, 
27; 1496 ВМКФС); дав. одн. Федоровичоу (1474 А З І, 69); 
ор. одн. фєдоровичо(м) (1496 ВМКФС). 
ФЄДОРОВЬ ч. (1) (особова назва): а на то послуси ивань 

владьічинь зАть... кривєць фєдоровь (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. фєдоровь (1385 Р 28). 
Пор. ФЄДОРЬ. 
ФЄДОРЬ, ФЄДОР, ФЄДОРЬ, ФЄДОРЬ, ХВЄДОР, хо- 

ДОРЬ, ХОДОР, ХОДОРО ч. (68) (особова назва, пор. 
Фєодорь) Федір: а вьгіздиль ту землю ходорь чєолчи(ч) 
(Львів, 1370 Р 18); а сє Азь чюрило бродовьский даль 
єсм(ь) село сво(е) бродово кнАзу Федору даиильєвичю и 
дітемь єго (б. м. н., 1385 Р 28); Прьі томь бьіли люди зац- 
ние: Федорі княжа, на тогь чась Воєвода Луцкій; Рьімонь 

и Жьїкгимонть (Луцьк, 1389 РЕА І, 28); мьі кнА(з) фе(д)орь 
любортови(ч) чинимо то знаменито... ажє принда пре(д) 
нась... па(н) ивашко дідошицкии миліичичь жаловаль 
и позваль па(н) татомира балицко(г) ажє ємоу побраль... 
вепрі (Зудечів, 1413 Р 82); о(т)міноу шлАхєтно(м)оу 
'в'€(д)ороу жоукови половиноу рьічєгова (Луцьк, 1445 Р 
148); а на то є(ст).., в. п. фєдора дворника (Ясен, 1455 
Сові. II, 526); иио мьі... тьіе люди... на имя... Федора Ден- 
ковича, а Данила, а Радивона... ему дали (Краків, 1500 
АЛМ вип. 2, 58). 
ФОРМИ: наз. одн. Федорь, Фєдор, Федорь, Рейог, 

фє(д)орь, Федорь, Фє(до)рь, фє(до)рь, фєдо(р) 27 (бл. 1386 
Р ЗО; 1388 ІРІ 108; 1389 РЕА І, 28; 1392 Р 46; 1393 Р 
50; 1411 Р 78; 1421 Р 95; 1443—1452 АЗ 1,39; 1459 АрхЮЗР 
8/1V, 18; 1499 АСД VI, 3 і т. ін.); ходорь, ходор, ходо(р), 
ходоро, СЬойог 9 (1370 Р 18; 1400 Р 61; 1413 ОБ 48; 1443 
Сові. II, 144; 1445 Сові. II, 212; бл. 1471 ЛКЗ 93; 1489 
АКВ; ВО І, 367); Хвєдор 1 (1487 АЗ І, 85); род. одн. фе- 
допа. Фєдооа 4 Н454 Сові. II. 509: ПГПММ: 1455 Сові. 
ІК 526; 1492 АЗ III, 24); Ходора 1 '(1492 АЗ ІЇІ, 23); дав. 
одн. Федору, Федору Фє(д)ороу, Фьдороу 11 (1385. Р 
28; 1396 АЗ І, 20; 1445 Р 148; 1449 АЛМ 8; 1454 АЛМ 12; 
1475 АЗ І, 72; 1495 або 1496 ВИ II, 92); ходорови 3 (1378 
Р 26; 1445 Р 148); ходору, ходороу 2 (1487 РИБ 228; 
1489 АКВ); знах. одн. Федора, Федора (1468 ВО її, 305; 
1499 ВО II, 450; 1500 АЛМ вип. 2, 58); ор. одн. Фєдоромь, 
Фєдоро(м) (1478 АЗ І, 76; 1496 ВМКФС; 1498 ВО II, 409). 
Див. ще *ТАД€РЬ, ТАДОРА, ТАДОРЬ1, ТЄОДОРЬ, 

ТОАДЄРОУ, ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, 
ФЄОДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 
ФЄДУТЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Фєодогь, гр. Феобо- 

то£) Федот: а при томь оуздаваньі бьіли... пань ходько 
бьібєльскии... попь микулиньскии Фєдуть (Перемишль, 
1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. Фєдуть (1378 Р 26). 
*ФЄДУ11ЖОВЬ прикм. (1): тако смьі мьг господарєски(м) 

казаниемь кролєвски(м) и кнА(з) фєдушковьімь вьгиха(л) 
та(м) (б. м. и., 1419 Р 90). 
ФОРМИ: ор. одн. с. фєдушковьімь (1419 Р 90). 
ФЄДЬКО, ФЄДКО, ХВЄДКО, ФЄДИКО, ФЄТКО, ФЄД- 

КО, ФЄДЬКО, ФЄДЬКО ч. (66) (особова назва, пор. Фєо¬ 
дорь): а сє Азь кнА(з) фєдико нєсвидискни... вьізнаваю 
то симь листо(м) наши(м)... Ако жь Авно бнло приАтє- 
люм и нєприАте (!) моимь какь есмь вірні служиль осві¬ 
ченому кнА(з) швидригаилови (Кременець, 1434 Р 129); 
жаловал перед нами пан Федко канцлер господару н<а>- 
шомоу... на Данила на Волошина (Ступно, 1444 АЗ І, 
41); А при том бьіл... пан Федко Чапличь (Острог, 1466 
А З І, 61); И имєли єсмо о томь много речей ись посльї твоєи 
милости, сь паномь Пєтромь и паномь Фєдькомь (б. м. н., 
1496 В О її, 401); Ла Рейко іапизхкоипех рузаг ^еіукопо 
кпіахіа аіехапйга патізпук 2у2Гпогзкі (Тришин, 1500 
ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. Федко, Федко, Фєдько, фє(д)ко, Фєдь¬ 

ко, Фє(д)ко, Рейко, Фєдько 34 (1435 Р 132; 1440—1492 
АкЮЗР II, 105; 1444 АЗ 1,41; 1461 АЗ І, 54; 1470 АЗ І, 65; 
1482 АЗ 1,81; 1487А5І,85; 1494 АЛМ 54; 1499 РЕА III, 
34; 1500 ДПЖН і т. ін.);фєдико 1 (1434 Р 129); Фєтко 1 (1482 
ВО І, 260); Хвєдко 3 (1451 АрхЮЗР 17; 1474 АЗ 
І, 69; 1487 АЗ І, 86); род. одн. Фєдка, Фєдка, фєдька, 
Федька, Рейка (1440—1492 АкЮЗР II, 106; 1445 Р 149; 
1491 ВО І, 458; 1497—1498 АЛРГ 79; 1498 АрхЮЗР 8/^, 
142); дав. одн. Федку, Фєдкоу, Фєдку, Фє(д)ку, Федьку 
(1440—1492 АкЮЗР 11,1 05, 106; 1444 Д5 І, 42; 1488 РИБ 
424; 1489 РИБ 431; 1494 АЛМ 54; 1499 АЛМ вип. 2, 
36; ВФ); знах. одн. Фєдка, Фєдька, Фє(д)ка (1444 АЗ І, 
42; 1496 ВО II, 401; ПДВКА 60; ПСВВ 192 зв.; ПДСВВ); 
ор. одн. Фєдкомь, Фєдькомь (1482 АЗ ї, 80; 1496 ВО її, 
401). 
Див. ще ФЕДОРКО, *ФЄДЦО. 
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ФЄД'Ь ж. (2) (особова назва, пор. Феодора): И оустах аз 
господство мьі и заплатих оуси исполна тотьі... пинЬзи... 
оу роукьі слоугам нашим Дрьгоушоу Карьмбоу и плємє- 
ником єго... и сестри их Феди (Гирлов, 1499 БО II, 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ФедЬ (1499 Ви II, 146); дав. одн. 

Феди (1499 БО II, 147). 
Див. ще ФЄДКА. 
*ФЄЄРЄЩИ мн. (6) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЬмь мьі... дали и потврьдили єсмо имь... селище... 
радоулово и радичєво... и на проутА, фьреши (!) ^(Сучава, 
1448 Сові. II, 323—324); И оуставше слоуга иаш Оурсоу и 
заплатил оусє исполна тоти вьішєписаинїи пин'Ьзи... оу 
роуки слоузЬ нашємоу Михоул от Фєєрещ (Сучава, 
1487 БО І, 308). 
ФОРМИ: род. Фєєрещ 2 (1487 БО І, 291, 308); Фєєрє- 

щи І (1487 БО І, 291); дав. Фєєрєщєм (1487 БО І, 292); 
знах. ! фьреши (1448 Сові. II, 324). 

*Ф€ИРОВЬ прикм. (2): И оуставше... Йван н... Андри- 
Аш... и заплатили оусє исполна тоти... пин’Ьзи... оу роу¬ 
ки Мьринн и Тнтиани н Моуши, дочки Фєирови (Сучава, 
1487 БО І, 291). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. Фєирови (1487 БО І, 291). 
ФЄНТЬІР'ЕЛЄ див. ФЬІНТИР'КЛЄ. 
ФЄОДОРЬ, 'О’ЄОДОРЬ ч. (5) (особова назва, цсл. 'в'Єо- 

дорь, гр. 'в'Єоборо?): <а на болшєє) потвержєнїє гЬмь 
вєлЬли єсмьі слузЬ нашєму БратЬю лого-в'єтоу писати и 
привЬсити печать нашу в СочавЬ к сєму листу нашєму, 
коли пришоль кнАзь Фєодорь (Сучава, 1403 #5 338); 
мьг кнА(з) фє(д)орь любортови(ч) чинимо то знаменито... 
ажє приида прє(д) на(с).. па(н) дмитрь данилови(ч) з 
роудьі жаловаль и позваль па(н) мика дЬдошицкого о по¬ 
ле и доуброву сАховь (Зудечів, 1428 Р 110—111); мьі (Стє- 
фань воєвода)... знаменито чиним... ож(є) прїидоша прЬд 
нами... пан Пєтрашко и сь тєжчєю своєю... и потокмили 
сА сь нашим.*. -в'єодором от Бистрицскои монастир А и 
мЬнили села своа (б. м. н., 1470 БО І, 152—153). 
ФОРМИ: наз. одн. Фєодорь, Фєодорь, фє(д)орь (1403 

Р5 338; 1428 Р ПО; 1430 Р 115; 1464 БО І, 84); ор одн. 
Фєодором (1470 БО І, 153). 
Див. ще *ТАД€РЬ, ТАДОРА, ТАДОРЬ1, ТЄОДОРЬ, 

ТОАДЄРОУ, ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, 
ФЄДОРЬ, ФТЄОДОРОУ. 
ФЕОДОСИЙ, 'ОЕОДОСЕЙ ч. (9) (особова назва, цсл. 

•0-єодосїи, гр. '&єоб6<по€): А при томь бьіли сведьки... 
владьгка луцкий Феодосий, пань Монивидь (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 8/І\\ 8); Се азь ан(д)рє(н) владимирови(ч) ... сь 

своєю жєною... поклонили сА єсмьі... прп(д)бньі(м) ОцЬ(М) 
антонїю и 'в'Єо(до)сїк) (Київ, 1446 Р 154); а при том бьіли 
светки, наша вериая рада: владьїка луцкий Феодосий, 
пан Йван Гулевич (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/1V, 11). 
ФОРМИ: наз. одн. Феодосий, '0-єо(д)сии 3 (1430 АрхЮЗР 

8/IV, 8; 1437 Р 136; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, II); -е-еодрсей, 
! ^еодсєй 3 (1445 АкЮЗР І, 18; 1446 АкЮЗР І, 18; АЗ 
І, 43); род. одн. ’0'Єо(до)сїа, •О^о(д)сїа (1446 Р 154, 155); 
дав. одн. '&єо(до)сїю (1446 Р 154). 
Див. ще *'0’€ДОС€И. 
ФЄОКТЄЛЄТЬ ч. (1) (особова назва): А при том бьіл духов- 

ник єго милости Фєоктєлєть (Степань, 1489 АЗ І, 89). 
ФОРМИ: наз. одн. Фєоктєлєть (1489 АЗ І, 89). 
*Ф€РТАЛ ч. (7) (молд., мад. іегіаіу, нім. Уіегіеі) старо¬ 

винна міра поверхні, чверть: И оу том також прїиде... На- 
стА... и продала... едноу фалчоу и в фєртал(и) винограда на 

Хрьловскоу гороу... самомоу господствоу мьі за рн златьі 
татарскьіх (Гирлов, 1499 БО II, 153). 
ФОРМИ: знах. одн. фєртал (1499 БО II, 147); знах. мн. 

фєртали, фєртал(и) (1499 БО II, 147, 148, 153, 154). 
ФЄТЄ, ФЬТЬ ч.у невідм. (33) (особова назва, молд. 

сфзтз. цсл. свАть): мьі илїа воєвода... знаменито чини(м)... 

оже то(т) истинньїн слоуга нашь вЬрньїи пань фєтє слоу- 
жи(л) намь право и вЬрио (Сучава, 1440 Сові. II, 65); А 
на то ест... в. п. фєтє готкь (Сучава, 1482 БО І, 264); мьі 
Стефан воєвода... знаменито чиним... оже тоти истиннии 
наши слоугьі Фєтє и братове єго... слоужилн нам право 
и вЬрно (Васлуй, 1495 БО II, 48). 
Див. ще ФЄТИОН, ФЄТЬ, *ФЄТЯ. 
ФЄТИОН ч. (12) (особова назва, молд. сфзтз Ион, цсл. 

свАть Іоаннь): А на то ест... в. п. Фєтиона (Сучава, 1458 
БО І, 20); А на то свЬтковє... пан Фєтион, пан Сакьші спа- 
тарь (Сучава, 1460 БО її, 276). 
ФОРМИ: наз. одн. Фєтион, фєтио(н) (1460 БО І, 41; ВБ 

II, 276; Сові. 3. 34); род. одн. фєтиона 8 (1458 БО І, 20, 25; 
1459 БО І, 28, 34, 36; Со5*. 5. 22; 1460 515; Сові. 
3. 41); зам. наз. (боєрїи а)ноумА... Исаи нємєцскаго... 
фєтиона І (1458 БО І, 19) 
Див. ще ФЄТЄ, ФЄТЬ, *ФЄТЯ. 
*ФЄТКА див. ФЄДКА. 
ФЄТКО див. ФЄДЬКО. 
*Ф€ТКОВЬ див. ФЄДКОВ. 
* ФЄТОЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь тЬмь два сєломь почєншє о(т) горЬ... на 
стльпь што є(ст) мєж(д)оу краиничєщи и фєтоєщи (б. м. 
н., 1415 Сові. І, 121—122). 
ФОРМИ: ор. фєтоєщи (1415 Сох/. І, 122). 
ФЄТЬ ч. (1) (особова назва, молд. сфзтз, цсл. свАть): а 

на то єст велика марторїа... пань фєть (Васлуй, 1472 
Сові. 3. 88). 
ФОРМИ: наз. одн. фєть (1472 Соз*. 5. 88). 
Див. ще ФЄТЄ, ФЄТИОН, *ФЄТЯ- 
*ФЄТЯ ч. (18) (особова назва, молд. сфзтз, цсл. свАть): 

А на то єст вЬра... пана фєти чорного (Нямц, 1443 Сові. 
II, 120); А на то єст вЬра... боярь наших... в. п. Фєти (Су¬ 
чава, 1475 БО І, 206). 
ФОРМИ: род. одн. фєти, Фєти 17 (1443 ВАМ 41; 

ДГСПМН; Сові. II, 120; ПГСММ; 1470 БО І, 148; 1471 
БО І, 164; 1472 ОІД«А» 528; Сові. Б. 26; 1473 БО І, 182; 
1475 ББ І, 204 і т. ін.); фєтїи 1 (1443 Соз/. II, 149). 
Див. ще ФЄТЄ, ФЄТИОН, ФЄТЬ. 
*Ф€Ц€ВИЧЬ ч. (1) (особова назва): што же мишь мужи- 

кови(ч) дєржаль та дворища оу гЬшькови(ч)... и мьі єсмьг 
тому исному мишєви... дали єсмьі фєцєви(ч) дворище и 
бугданьчича оу новосЬльцєхь на вЬки (Перемишль, 1390 
Р 175—176). 
ФОРМИ: род. одн. фєцєви(ч) (1390 Р 176). 
ФИЛАРЕТЬ ч. (2) (особова назва, гр. ФіАарєтоС): а 

писаль филареть Полатникь (Київ, 1398 ДГПМ)\ Гноу 

и оцоу нашємоу 'вшларєтоу архимандритоу пєчєрскомоу 
(б. м. н., 1498 ЧїАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. филареть (1398 ДГПМ); дав. одн. 

'вчіларєтоу (1498 ЧІАФ). 
ФЙЛИППЬ, ФИЛИПЬ ч. (9) (особова назва, гр. (Шд* 

ял;о£) Пилип: мьг алєксандрь воєвода... чиньїмь знамени¬ 
то... оже тотьг истинньї слоуги наши по(п) андрєи и фи- 
липь... слоужили намь правою и вЬрною слоужбою (Су¬ 
чава, 1427 Сові. І, 193); чьтврьтоє село єсми имь дали на 
ховрьлЬти, на имЬ НЬгомирєщи... що смо коупили тое 
село от Филиппа и от Тоудорана (Гирлов, 1499 БО II, 162); 
свлнтьіиФилнпп (Ф н л и п) (2) див. СВАТЬІИ 1, 
ФОРМИ: наз. одн. Филиппь, филипь, Фили(п) (1427 

Сові. І, 193; 1432 Сові. І, 343; 1435 або 1436 Сох/. І, 494); 
род. одн. Филиппа, Филнпа (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1456 Міп. 
213; 1457 Сох*. II, 809; 1495 БО II, 53; 1499 БО II, 162). 

*ФИЛИПЬЄ с. (2) (назва потоку в Молдавському кня¬ 
зівстві): а хотарь ти(м) сєло(м) на филпоу (!) та (от толЬ) 
оу потоко(м) (!) ... на могилоу о(т) полЬноу попєрєкь на 
филпЬ мєжоу (!) два пЖть могила (б. м. н., 1400 Сох/. І, 37). 
ФОРМИ: занх. одн. на ! филпЬ (1400 Сові. І, 37); місц. 

одн. ! на филпоу (1400 Сові. І, 37). 
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•ФИЛЇПЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): Тємь ми... дали и потвердили есми ємоу... чет- 
вєртоую част от Филїпєщїи (Сучава, 1462 В О І, 63). 
ФОРМИ: род. Филїпєщїи (1462 БО І, 63). 
ФИЛОСОФЬ ч. (4) (особова назва, цсл. философь, гр. 

філоаофоь): тЬмь мьі... дали єсмьі єму... село моишєво фи¬ 
лософа, щобьі єму бьіло оурикь сь оусимь доходомь и брату 
єго моишу философу (Сучава, 1423 Сові. І, 156); А пак 
привилїє дАдов их Оана Попши и Моиша Философа, що 
имали они... на тоє село, а она ест оу роукьі Сима Гоу- 
решоу_ (Сучава, 1495 50 II, 80). 
ФОРМИ: наз. одн. Философь (1462 БО І, 65); род. одн. 

Философа, философа (1423 Сові. І, 156; 1495 БО 11,80); 
дав. одн. философу (1423 Сох/. І, 156). 
ФИЛОСОФЬ ч. (1) (шанобливий епітет, пор. гр. фіЛо- 

сгофо£ «учена людина», «мудрець»): а при то(м) бьі(л) 

оць нашь иикола архиман(д)рить пєчєрскьіи оуставни(к) 
іона философь ключникь (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: наз. одн. философь (1446 Р 154). 
1ФИЛПОУ (ФИЛИПЬЮ) див. *ФИЛИПЬЄ. 
ІФИЛП'Й (ФИЛИПЬ) див. *ФИЛИПЬ€. 
ФИЛЬ ч. (3) (особова назва, цсл. Филимонь, гр. ФіЯтд- 

(ігсог): А се А пань Ань щькотьскии пань вислицкии ста¬ 
роста галцкии (!) свЬдчю то и познаваю... ижь прида 
пьрьдь на(с)... филь мАковичь и своєю братьею... позна- 
ли то ижь суть прода(л) и оузда(л) пьрьдь нами па(н) колЬ 
далюєвьско(м) остаточную свою половину дЬдьнини три- 
стАньць (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: наз. одн. филь (1409 Р 74). 
*ФИМОВЬ прикм. (1): а такожє єсми потвердили мона- 

стироу нашємоу (оуси татаровє)... на имЬ татаро(м) илЬ 
ватама(н) сь чєлЬдью... рьчканоу(л) сь чєлЬ(д)ю си, ... си¬ 
нове фимови, козма и рома(н) (Сучава, 1462 Сові. 0. 11). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. фимови (1462 Сові. О. 11). 
* ФЛОРЄЩИ мн. (5) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ино мьі... такождєрє и от нас єсмо дали и потвьр- 
дили... козми и братоу єго Владоулоу... тое прАдречєноє 
половина село от Флорєщи (Сучава, 1495 БО II, 74). 
ФОРМИ: род. Флорєщи 4 (1495 БО II, 73, 74, 76); 

Флорєщ 1 (1495 БО II, 76). 
*ФЛОРИНЬ прикм. (2): мьі стєфа(н) воєвода... знамени¬ 

то чини(м) ... оже тоти истинньї сновє флорини... прї- 

доша прє(д) нами... и продали... стоикьи и сноу єго... по¬ 
ловина села о(т) оурдєщїи (Бирлад, 1467 Сові. 8. 68—69). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. флорини І (1467 Сові. 8. 68); зам. 

дав. мн. вьсА(м) братїа(м), сно(м) флорини 1 (1467 Сові. 
8. 69). 
Пор. ФЛОР'Й. 
* ФЛОРІ АНЬ ч. (1) О свАтьіи флорї Аиь 

див. СВАТЬІИ 1. 
ФОРМИ: род. одн. (флорїм)на (1415 Р 87). 
Див. ще ТВОРИАНЬ. 
ФЛОРІ? ч. (1) (особова назва, молд., цсл. Флорь, гр. 

Ф^аїроЄ, лат. Ріогиз): мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ож(є) тоти истиннїи наши слоуги Фрьциль и оуноу- 
ковє єго Марєшь и ФлорЬ... слоужили нам право и вЬрно 
(Васлуй, 1495 БО II, 47). 
ФОРМИ: каз. одн. ФлорЬ (1495 БО II, 47). 
Див ще ФРОЛТ>, ХРОЛЬ. 
♦ФЛОЧЄЩИ див. ФЛОЧЄЩИИ. 

ФЛОЧЄЩИИ, ФЛОЧЕЩЇИ мн. (9) (назва села у Мол¬ 
давському князівстві): и никто николи (да не имаєт) до¬ 
бувати тоє село Флочєщии никото(рьім обичаєм) (б. 
м. н., 1472 БО І, 178); а тоти лривилии погорили оу дом 
Роусоула от Флочєщи, коли ємоу погорил дом (Сучава, 1491 
БО І, 452). 
ФОРМИ: наз. Флочєщии. Флочєщїи (1472 БО І, 177; 

1491 БО І, 452, 453); род. Флочєщи (1472 БО І, 177; 
1491 ББ І, 452); знах. Флочєщии 3 (1472 БО І, 177, 178); 
Флочєщи 1 (1491 БО І, 452). 

*ФЛЬМЬІНЗИ мн. (1) (назва гирла річки у Молдавському 
князівстві): тЬмь ми... дали и потврьдили єсмо имь... 
селище минево... и грьла фльмьінзилорь (Сучава, 1448 
Сові. II, 323—324). 
ФОРМИ: род. молд. фльмиизилорь (1448 Сові. II, 324). 
ФЛЬФОЄ с., невідм. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а ми такожде и от нас єсми дали и потврьдили 
Марти... село... ниж(е) Фльфоє (Сучава, 1462 БО І, 52). 

*ФЛЬФОНИНЬ прикм. (1) () селище фльфо- 
н и н о див. СЄЛИЩЄ І. 
ФОРМИ: знах. одн. с. фльфонино (1448 Сові. II, 324). 
*гОЬ\УАї<ОК ч. (4) (стп. іотагк, сен. уогшегк) 

(невеликий маєток разом з належними до нього жит¬ 
ловими і господарськими будівлями) фільварок: згіо 
іезгпу кируї угпіпеусо пагпузпука гпеІпускоЬо рапа 
пегпігу Ьгутауіо^усга ІоІ^агку ... у гегпіаш іусЬ Іоі- 
^агкош Ьгапусіа гппе іезіг Ьиггпузігогп гпізіа Вегезіеузко- 
Ьо... 2 їоішагкі іеЬо коіогуге оп гпаїеі робїе (!) тізіа Ве- 
гезіеузкоЬо (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: род. мн. ІоІ\уагко\у (1500 ДПЖН); знах. мн. 

ІоІ^агку (1500 ДПЖН); ор. мн. ІоІ^агкі (1500 ДПЖН); 
місц. мн. їоІ\уагкасЬ (1500 ДПЖН). 

*ФОЛТ€ЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): тЬмь мьі... дали и потврьдили єсмо имь... села на 
им'Ь... селище фолтєщємь (!) (Сучава, 1448 Сові. II, 323— 
324). 
ФОРМИ: дав. зам. наз. дали селище фолтєщємь (1448 

Сові. II, 324). 
ФОЛ'Й ч. (1) (особова назва): тЬмь ми... дали и потврь¬ 

дили есми имь и(х) села... на имА пожєрєщи... и... гдє 
бьі(л) стоА(н) фолЬ (Сучава, 1443 Сові. II, 179). 
ФОРМИ: наз. одн. фолЬ (1443 Сові. II, 179). 
*ФОРОВЬ див. *ФЬІРЬВЬ. 
ФОРТУНА ч. (І) (особова назва, лат. їогіипа «доля»): 

мьі бискупи мацЬи премьіски(и) и офанасЬи владика прє- 
миски(и)... Ань фортуна крщєнь мартинов(с)ки(и)... чинимьі 

знаємо... како ко(л) та рЬчь межи... кролє(м) влодиславомь 
пол(с)кимь... межи панею Адвигою отиною пилєцкою... 
о волость о залЬсие... на многи(х) роцЬхь прєд на(м) во¬ 
дила^) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. фортуна (1404 Р 70). 
ФОФЬШЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ино мьі... дали и потвьрдили слоуга(м) наши(м) 
ва(с)кови и михоулоу ... тоє прА(д)рєчєноє половина село 
на коуцитнои на имЬ фофьшєщїи (Васлуй, 1495 8СІМ 
рі. і). 
ФОРМИ: наз. фофьшєщїи (1495 8СІМ рі. І). 
*ФОФЬІШЄЩИИ мн. (2) (особова назва) нащадки Фо- 

фиша: А кто коли оупоминєт, боуд оу которьіх днох и 
часох, или (и)вашко или Фофьшієщєм плємене, тот да 

заплатит завЬзкоу £ роубли срєбра (Ясси, 1459 БО І, 32). 
ФОРМИ: дав. Фофьішєщим 1 (1459 БО І, 32); Фофи- 

шєщєм 1 (1459 БО І, 32). 
*ФОФЬІШЬ ч. (1) (особова назва): И єщє ємоу потвер¬ 

дили єсми село на имЬ Нєжєщи иа ВозовЬ потоцЬ що их 
коупил от Тадора Фофьшіа (Ясси, 1459 БО І, 32). 
ФОРМИ: род. одн. Фофьіша (1459 БО І, 32), 
ФОЦЄН ч. (1) (назва маєтку у Волинській землі): буду¬ 

чи єсмо в добром здоровю, єсми била чолом... королю... 
Казимєру, ажєбьі єго м(и)л(ость) допустил мене ко имє- 
нАм моим, што мой г(о)с(по)д(а)рь пан Олизар записал 
мне отчнзниє свои имєнА оу моємь вену на имА Фоцен 
а Любчо (Ровно, 1488 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. Фоцен (1488 АЗ І, 241). 
ФРАНКЬ ч. (1) (виходець із Франконії) франконець, 

франк: н докончана бьі(ст) мЬщанино(м) краковьскимь 
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шваиполтомь, фіоль, из німець нємєцкого родоу, франкь 
(Краків, 1491 КЕ). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. франкь (1491 КЕ). 
ФРАНЦЄКЬ ч. (1) (особова назва, пор. Францишєкі): 

мьі бискупи маціи прємьіски(и) и... ивань клєцки(и) 
францєкь борш(н)иць... чишшьі знаємо... како ко(л) та 
річь межи... кролє(м) влодиславомь пол(с)кимь... межи 
панею Адвигою отиною пилєцкою... о волость о залі- 
сие... на многи(х) роціхь прє(д) на(м) водила(с) (Медика, 
1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. францєкь (1404 Р 70). 
Див.ще *ФРАНЦИКЬ, *ФРАНЦИШЄКЬ, *ЧЬРАНЦОКЬ. 
*ФРАНЦИКЬ ч. (13) (особова назва, пор. Францишекь): 

юрєи пьіталь фра(н)цика ка(к)бьі давно ємоу позьічилі 
фра(н)ци(к) о(т)повєда(л) ємоу болє нижьли чєтьіри літа 
(XV ст. ВС 22). 
ФОРМИ: наз. одн. фра(н)цикт>, Фра(н)цикі>, франци(к), 

фра(н)ци(к), ^ра(н)ци(к) 10 (XV ст. ВС 21, 21 зв., 22, 
23); ! фрмнєцикт» 1 (1418 Р 89); род. одн. фра(н)цика (XV 
ст. ВС 22); дав. одн. фра(н)циковн (XV ст. ЬС 22). 
Див. ще ФРАНЦЄКЬ, *ФРАНЦИШЄКЬ, **ЄРАНЦОКЬ. 
*ФРАНЦИШЄКЬ ч. (1) (особова назва, стп. Ргапсізгек, 

стч. РгапШек, лат. Ргапсізсиз); Вь соуботоу, вь день 
свАтого Франдишка... снємь посполитьш зємль... роу- 
скьіх и подолскьіх и молдавскьіх на полноумь містьци 
под Хотинєм бьіл и сталь и чинень (під Хотином, 1467 
БО II, 297). 
ФОРМРІ: род. одн. Франдишка (1467 В О II, 297). 
Див. ще ФРАНЦЄКЬ, *ФРАНЦИКЬ, ’ЧЬРАНЦОКЬ. 
*ФРАТЄВЦИ див. ФРАТЬОУЦИ. 
ФРАТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ті(м) мьі... дали и потврьдили єсми ємоу... села, 
на имі... бєшикоуріни и фратєщи (Сучава, 1455 Сові. II, 
553). 
ФОРМИ: наз. фратєщи (1455 Сові. II, 553). 
ФРАТОВСКЬІИ, ФРАТОВСКЬІ ч. (53) (особова назва): 

а на то віра... па(н) журжа фратовского (Сучава, 1412 
ОІД&А» 440); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидоша прід нами... оуноуковє Михоула Старости- 
ча и Жоуржа Фратовского... и продали свою правоую 
отниноу от их праваго оурика, от оурика діда их Жоур¬ 
жа Фратовского, дві села (1) на Днистри (Сучава, 1491 
В О І, 458). 
ФОРМИ: наз. одн. фратовскьін 3 (1429 Сові. І, 242; 1433 

Сові. II, 650; 1436 Сові. II, 701); фратовскм 1 (1434 Сові. 
II, 665); род. одн. фратовского, фратов(екого), фратовьс- 
кого, фратовско(го), фратовско(г) 32 (1412 &ІР«Ау> 440; 
1414 ОІД«Ау> 441; 1427 Сові. І, 196; 1428 Сові. І, 202; 1429 
Сові. І, 242; 1431 Сові. І, 318; 1433 Сові. І, 364; 1434 Сові. 
І, 374; 1438 ШЯ«Л» 472; 1491 ВО І, 458 і т. ін.); фрмтовс- 
кого, фрмтовско(г) 3 (1432 Сові. І, 338; 1433 Сові. II, 359; 
1436 Сові. І, 460); фратовскаго 13 (1432 Сові. І, 331; 1433 
Сові. І, 350; 1435 або 1436 Сові. І, 494; 1436 Сові. І, 468, 
488; 1437 Сові. І, 529; 1438 ОВАс 27; 1439 Сові. II, 32, 62; 
МіН. 206 і т. ін.); ! фратовска 1 (1437 Сові. І, 541). 

*ФРАТОВЬСКИИ див. ФРАТОВСКЬІИ. 
ФРАТЬОУЦИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а при томь бьіли мартуриА па(н) оана дворникь, 
пань журжь о(т) <ф)ратєвди (Баня, 1418 Сові. 1,^127); 
на имі црквамь и(с) попи о(т) волости соучавскои а црко(в) 
оу климо(в)ци.... г црко(в) оу Фратьоуци (Сучава, 1490 
ОС 148). 
ФОРМИ: наз. зам„ род. о(т) (ф)ратєвци 1 (1418 Сові. І, 

127); зам. місц. оу Фратьоуци і (1490 ОС 148). 
*ФРЄНЧЮКЬ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... знаменито чиним... ож прїид(оша) прєд нами... оно- 
ковє (!) Йвана Фрєнчюка... и продали... єдино село... 
слоузі нашємоу Лазор Микшоуноу (Сучава, 1490 ВО І, 
394). 
ФОРМИ: род. одн. Фрєнчюка (1490 ВО І, 394). 

ФРИДРИХ ч. (1) (особова назва, сен. угіесІгісЬ): а на то 
свідковє... пан фридрих (Сучава, 1456 Сові. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. фрндрнх (1456 Сові. II, 791). 
ФРОЛЬ ч. (1) (особова назва, исл. Флорі, гр. ФРішроЄ, 

лат. Ріогиз): фроль, лаворь, гюрии... по той стороні 
все чюдотворци (Краків, XIV—XV ст. ОБРИ 112). 
ФОРМИ: наз. одн. фроль (XIV—XV ст. ОБРИ 112). 
Див. ще ФЛОР'Б, ХРОЛЬ. 
*ФРОУМОАСА див. *ВЄЛИКАЯ ФРОУМОАСА. 
ФРОУНТЄШЬ, ФРОУНТЄШ ч. (107) (особова назва, 

молд. фроунте «голова», «лоб»): Ино ми... дали и потврь- 
дили слоузі нашємоу паноу Іоноу Фроунтєшоу столникоу 
тоє прАдрєчєноє село на имі Чорє(щи) (Сучава, 1488 ВО 
І, 363); А на то єст(ь)... віра пана Фроунтєша, стол’ника 
(Сучава, 1500 ДА 261). 
ФОРМИ: наз. одн. фроунтєшь 1 (1496 ВО II, 89); Фпоун- 

тєш 3 (1491 ВО І, 464; 1499 ВБ II, 425, 444); род. одн. 
Фроунтєша, Фроунтєш(а), фроу(н)тєша, фру(н)тєша, 
фроун(тєша), Фроун(тєш)а, (Фроун)тєша, (Фроу)нтєша, 
Фроун(тєша), Фроун(ь)тєша 86 (1490 ВО І, 386; 1491 
ВБ І, 449; 1492 Сові. 8. 162; 1493 ВО II, 6; 1494 ВБ II, 
33; 1495 ВО II, 39; 1497 ВО II, 96; 1498 ВО II, 126; 1499 
ВЕ> II, 136; 1500 ВБ II, 173 і т. ін.); ! фроунтєща 1 (1492 
ВО І, 492); віра пана Фроунтєш, Фроунтє(ш), Фроу(н)- 
тє(ш) 13 (1489 ВБ І, 374; 1490 ВБ І, 384, 390, 437; Сові. 
8. 142; ДГСХМ; 1491 ВО І, 459; Сові. 8. 153; 1492 ВО І, 
511; 1497 ВО II, 100 і т. ін.); дав. одн. Фроунтєшоу 2 (1488 
ВО І, 363); паноу Іоноу Фроунтєш 1 (1488 В О І, 363). 

! ФРОУНТЄЩ див. ФРОУНТЄШЬ. 
*ФРОУНЬТЄШЬ див. ФРОУНТЕШЬ. 
ФРОУСИНА ж. (1) (особова назва, пор. Єфросина) Єфро- 

синія, Фросина: Тім мн... дали и потвердили єсми... ци¬ 
гане на нмі... Тоадєрь и жєна єго Фроусина и сь чєліди 
их (Сучава, 1480 ВО І, 246). 
ФОРМИ: наз. одн. Фроусина (1480 ВО І, 246), 
Див. ще *ПРОСИНЬЯ. 
ФРЬНКОУ ч., невідм. (2) (особова назва, молд., лат. 

Ргапсиз): мьї Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє 
тотьі... слоугьі наши вірньї на имі Фрьнкоу и Тр<иф> 
и Йван... слоужили нам право и вірно (Сучава, 1468 ВО 
І, 127); господство мьї помиловах слоузі нашємоу <Ав>- 
рам Фрьнкоу и дадохом єго от нас оурик сі вісєм доходом 
(Сучава, 1479 ВО І, 221). 
Див. ще ФРЬНКОУЛЬ. 
ФРЬНКОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд., лат. Ргапсиз): 

И (в орие. и(с).— Прим, вид.) при вил їє, что имал пан Бог¬ 
дан столник (от) оуикоу наших... єщє жє ємоу дадох оу 
роуки Ааврам (!) Фрінкоуль (Сучава, 1479 ВО І, 221). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оу роуки... Фрінкоуль 

(1479 ВО І, 221). 
Див. ще ФРЬНКОУ. 
ФРЬКЧЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тім мьї... дали и потвердили єсми им... село на 
имі Фрінчєщїи (Сучава, 1468 ВО І, 127). 
ФОРМИ: наз. Фрінчєщїи (1468 В Б І, 127). 
*ФРЬХАМОВЬ прикм. (1): тімі мьї... дали и потвер¬ 

дили єсми... села на имі... срьби и арьмєщи... и домі 
фріхамови о(т) долнєго тріга (Сучава, 1448 Сові. її, 342). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. фріхамови (1448 Сові. II, 342). 
ФРЬЦЄ ч., невідм. (1) (особова назва, мад. Іагка «хвостик», 

«ніжка плоду»): мьї стєфа(н) воєво(д)а... чиньі(м) знамени¬ 
то... ожє прїидє... слуга на(ш), фріцє драгошє... и про¬ 
дав) своє село... романоу тємєшєскоулоу (Сучава, 1460 
Сові. 8. 33). 
Див. ще ФАРКО. 
*ФРЬЦИЛЄЩИ 1 мн. (1) (назва селища у Молдавсько¬ 

му князівстві): тімі мьі... дали и потврідили єсмо имі... 
села на короді... и межи ми(л)єщи и межи фріцилєщє 
($іс.— Прим, вид.) місто о(т) поустини и селище фріци- 
лєщє(м) (Сучава, 1448 Сові. II, 323). 
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ФОРМИ: наз. зам. ор. фрьцнлєщє (1448 Сові. II, 323). 
*ФРЬЦИЛЄЩИ мн. (1) (особова назва) нащадки Фра- 

циля: гЬмь мьі... потврадили єсмо... селшцє фрьцилє- 
щє(м) (Сучава, 1448 Сові. II, 323). 
ФОРМИ: дав. фрьцнлєщє(м) (1448 Сові. II, 323). 
Див. ще ФРЬЦИЛЬ. 
ФРЬЦИЛЬ. ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним, аж(є) тоти истиннїи наши слоуги Фрьциль 
и оуноуковє єго... слоужили нам право и вЬрно (Васлуй, 
1495 БО II, 47). 
ФОРМИ: наз. одн. Фрьциль (1495 БО II, 47). 
Див. ще *ФРЬЦИЛЄЩИ2. 
ФРЬЦЇЄНЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): Ино ми... такождєрє и от нас єсмьі дали и 
потврьдили тоє прАдрєчєнноє (село)... на им'Ь Фрьцїє- 
нєщїи, Ильни и братаничоу єи Драгогь Фрьціяноу (Вас¬ 
луй, 1497 БО II, 103). 
ФОРМИ: наз. Фрьцїєнєщїи (1497 ВИ II, 102, 103). 
ФРЬЦЇЯН ч. (3) (особова назва): И оуставшє И(л)'Ь(на 

и братанич)ь єи Драготь Фрьдїян и заплатили оуси тоти 
вьішєписанньїи пидЬзи... оу роукьі... Тоадєроу Кьоуи 
(Васлуй, 1497 БО II, 102—103). 
ФОРМИ: наз. одн. Фрьцїян (1497 БИ II, 102); дав. одн. 

Фрьцїяноу (1497 БО II, 102, 103). 
ФРЬЧА ч. (2) (особова назва): а слоузі нашємоу фрьчи, 

и братоу єго, митоутєлоу... да є(ст) роусчорїи и доумбрь- 
вица (Сучава, 1491 Сові. О. 37). 
ФОРМИ: наз. одн. фрьча (1491 Сові. Б. 36); дав. одн. 

фрьчн (1491 Сові. О. 37), 
*ФРАЖЬСКИИ прикм. (8)С>фрАжьскоє (фрАзь- 

скоє) сєрєбро (8) (вид привізного срібла, з якого ви¬ 
готовляли гроші) франкське срібло: чини(м) свЬдомо 

вєлєбноі твоєі мл(с)ти жє єсми дали тому... пану... г тисАч^ 
фрА(ж)кого сєрєбра тьмо вЬс(о)мо што єсми почали давати 
оу луцки (Сучава, 1388 678); пак ли не будєть лито(г) 
сєрєбра а ми заплатимьі грошми по чє(м) фрАзьскоє сєрєб¬ 
ро идєть (б. м. н., 1411 Р 77). 
ФОРМИ: наз. одн. с. фрмзьскоє (1411 Р 77); род. одн, с. 

фрмжьского 1 (1388 Р 37); фрм(ж)кого, І фрм(ж)коо 2 
(1388 81 678); фрлюьского, фрлзьско(г) 4 (1411 Р 76, 77). 

*ФРАЗЬСКИИ див. *ФРАЖЬСКИИ. 
! ФРАНЄЦИКЬ див. *ФРАНЦИКЬ. 
*ФРАТОВСКИИ див. ФРАТОВСКЬІИ. 
ФТЄОДОРОУ ч., невідм. (1) (особова назва, молдцсл. 

-О-єодорь, гр. 'О-єббоороЄ): и дає(м) и дали (є)сми сє(с) 
на(ш) листь нашємоу монастирю... идєжє є(ст) єгоумєнь 
ки(р) попоу фтєодороу (Сучава, 1467 МІН. Оос. 125). 
Див. ще *ТАДЄРЬ, ТАДОРА, ТАДОРЬ*, ТЄОДОРЬ, 

ТОАДЄРОУ, ТОАДЄРЬ, ТОДЄРЬ, ТОДОРЬ, *ТОУДОРЬ, 
ФЄДОРЬ, ФЄОДОРЬ. 

*ФОУКЛЄРЬ ч. (1) (стп. їо£Іаг) рід гармати: Што на 
крємєньцьі погано три фоуклєри а чотьіри про(х)ницьі пу- 

шєкь малн(х) 5 а пищаль одна (б. м. н., XV ст. ИК). 
ФОРМИ: наз. мн. фоуклєри (XV ст. ИК). 
ФОУЛТИЧАНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): а мн такождєрє и о(т) на(с) єсми дали и по- 
тврьдилн... исакоу вистїарникоу, тоти... села, на им£ 
фоултичакїи... и боучюмЬнїи (Сучава, 1490 Сові. 8. 141). 
ФОРМИ: наз. фоултичанїн (1490 Сові. 8. 140, 141); 

єнах, фоултича(н) (1490 Сові. 8. 141). 
*ФУЛТУКЬ ч. (1) (особова назва): а на то, коли єсми 

хотарили то(т) хотарь, бьіль... па(н) ивашко арм'Ьнчи(н), 
пань ивашко фулту(к) сь брато(м) свои(м) (Сучава, 1456 
Сові. II, 583). 
ФОРМИ: наз. одн. фулту(к) (1456 Сові. її, 583). 
ФОУНДЄЩЇИ мн. (4) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): гЬмь ми... дали єсми ємоу... села на имА сєлищє 
фоундєщо(м) (Васлуй, 1436 Сові. І, 444); А хотарь томоу 
сєлоу Фоундєщїи на Албини и тиж хотар Лацканом, що 

жє єст оу хотар Фоундещим, да єст по старим хотаром от 
оусих сторон (Сучава, 1484 БО І, 278). 
ФОРМИ: наз. Фоундєщїи 1 (1484 БО І, 278); зам.. дав. 

сєлоу Фоундєщїи 1 (1484 БО І, 278); дав. Фоундещим 1 
(1484 БО І, 278); зам. наз. сєлищє фоундєщо(м) 1 (1436 
Сові. І, 444). 
ФОУНДОУЛ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): И пак дадох... господство ми... монастири Тазловє 
сь єдино село имєним (!) Боурєщїи на Сьрєт, идєжє имєноу- 
єт сА Фоундоул (Сучава, 1491 БО І, 464). 
ФОРМИ: наз. одн. Фоундоул (1491 БО І, 464). 
ФОУНД'Б ч. (1) (особова назва): мн алєксандрь воєвода... 

знаменито чини(м)... ожє.... па(н) на(ш) фоуцдЬ слоужи(л) 
на(м) право и в'Ьрно (Сучава, 1428 Сові. І, 223). 
ФОРМИ: наз. одн. фоунд-Ь (1428 Сові. І, 223). 
ФОУНД'ЙНЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хота(р) томоу сєлоу фоундЬнє(м) да є(ст) почеп¬ 
ній о(т) могилоу о(т) нед-Ьи... дорогою до столпа (Сучава, 
1428 Сові. І, 224); Т'Ьмь мн... дали и потврьдили єсми им... 
половина сєлищи на БрьладЬ на имЬ ФоундЬнїи нижнЬа 
част (Васлуй, 1495 БО II, 48). 
ФОРМИ: наз, Фоунд-Ьнїи (1495 БО II, 48); дав, фоуи- 

дішє(м) (1428 Сові. І, 224). 
*РІЇМТ ч. (1) (стч., стп. їипі, сен. рЬипі, лат. ропбо, 

(міра ваги) фунт: Тег, іезіїіЬу сЬіо как па згкоіи... шеіаі) 
іоі ша)еР зіагозіе пазготи харіаіііі Фуа їипіу регси (Луцьк, 
1388 грі 105). 
ФОРМИ: знйх. мн. їапіу (1388 £РІ 105). 
*ФОУНЬДЬ ч. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): дали єсми... пасика оу фоунь(д) (Сучава, 
1462 Сові. О. 10). 
ФОРМИ: місц. одн. оу фоунь(д) (1462 Сові. О. 10). 
ФОУРДОУЮ ч., невідм. (3) (особова назва): И оустал 

наш слоуга Мьндрь Ивоул и сь своимн братаничи и сєстри- 
чичи, на им'Ь Тоадєр н Драготь и Триф и Фоурдоую и Моу- 

ша, та заплатили оуси тоти рк злат татарских оу роукн 
Пєтр'Ь и братоу єго Онє (Сучава, 1493 БО II, 18—19). 

*ФОУРМАНСКИИ прикм. (2) О фоурманскии 
в о з ь (стч. їогшапзку чуог, стп. їигшапзкі \уо2) (2) ван¬ 
тажний віз: А оу чєрновди от фоурманского воза мьіто че¬ 
ти ри грош, а от ормєнского воза шєсть грош (Сучава, 1456 
Сові. II, 790); А оу Чєрновіщ от фоурманского воза мито 
чєтири гроши, а от ормєнского воза шєсть гроши (Сучава, 
1460 БО II, 275). 
ФОРМИ: род. одн. ч. фоурманского (1456 Сові. II, 790: 

1460 БО II, 275). 
*ФОУРОУЛЬ ч. (1) (особова назва): Т'Ьмь мьі... дали и 

потврьдили єсмо имь... сєлищє лацка фоуроула, на соу- 
холоуи (Сучава, 1448 Сові. II, 323). 
ФОРМИ: род. одн. фоуроула (1448 Сові. II, 323). 
*ФУРЬОВЬ див. *ФЬ!РЬВЬ. 
*ФЬГОУЛЄЦОУЛЬ див. *ФАГОУЛЄЦОУЛЬ. 
ФЬДОРА див. ФЄДОРА. 
*ФЬДОРЬ див. ФЄДОРЬ. 
ФЬИВА ж. (2) (назва потоку в Молдавському князів¬ 

стві): А хотарь тоє село... оу потока Фьива, тажє Фьива 
до матка потока НєгритАска (Сучава, 1479 БО І, 221). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оу потока Фьнва І (1479 

БО І, 221); зам.. ор. Фьива 1 (1479 БО І, 221). 
*ФЬНАЦЄЛОРЬ ч. (1) (назва потоку в Молдавському 

князівстві, пор. рум. Іапаі «лука», «сінокісні угіддя»): 
ТЬм мн... дали и потвердили єсмо им... сєлищє н(а и)м,Ь 
Кьшчорєлє на потоци фьнацелороу (Сучава, 146951) 1,134). 
ФОРМИ: місц. одн. на фьнацелороу (1469 БО І, 134)- 
ЇФЬРЄШИ див. *ФЄЄРЄЩИ. 
ФЬРКАШЬ див. ФАРКАШ. 
*ФЬРЬВЬ див. *ФЬІРЬВЬ. 
ФЬТОУЛ ч. (3) (особова назва): ТЬ(м) ми... дали и по* 

тврьдили єсми ємоу... село на им'Ь Пьшканїн... що жє он 
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коупил тоє село от оуноуки Трифа Гьлкьви на имі сьіновє 
Мирчинїи, на имі Фьтоул и Йван (Сучава, 1480 ВИ І, 237); 
а дроугаа част от того села да єст плєминникн єн Фьтоу- 
лоу и братоу его (Васлуй, 1495 Вй II, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. Фьтоул (1480 ВО І, 237; 1495 ВИ II, 

53); дав. одн. Фьтоулоу (1495 ВО II, 53). 
ФЬТЬ див. ФЄТЄ. 
ФЬОУРИЄ див. ФАОУРИЄ. 
♦ФЬУРОАНА ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ті(м) ми... дали и потвердили єсми ему... село... 
іюни(ж) фьуроані (Сучава, 1455 Сск/. II, 543). 
ФОРМИ: род. одн. фьуроані (1455 С05/. II, 543). 
*ФЬ1НТЄРАЛЄ див. ФЬШТИР'ЬЛЄ. 
І ФЬІНТЬН'ЙНЄЛЄ див. ФЬІНТЬІН'ЙЛЄ. 
ФЬІНТЬІН'БЛЄ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ті(м) ми... дали єсмьі ємоу... села... на имА 
попєщїи... и фьінтьінілє (Сучава, 1426 Созі. І, 178); мьі Стє- 
фан воєвода... знаменито чинимь... оже... даєм и потвєрж- 
длєм нашємоу... монастирю от нємда... села на имі: Дво- 
ренєщи на Молдаві... и Фьінтьнінєлє (І) на ПобратА (Суча¬ 
ва, 1482 ВО І, 263). 
ФОРМИ: яаз. фьінтьін'Ьлє 2 (1426 Созі. І, 178; 1447 Сох/. 

II, 288); ї Фьінтьн'Ьнєлє 1 (1482 ВО І, 263). 
ФЬІНТИР'ЙЛЄ, ФЬІНТЬІРАЛЄ, ФЄНТЬІР'ЙЛЄ, ФЬІН- 

ТЬІР'ЬЛИ мн. (5) (назва села у Молдавському князівстві): 
мьі нлїа воєвода... чини(м) (знамєн)ито... ожє ... потвер¬ 
дили єсми имь... (село) повніше (л)оунгани, на имА фьін- 
тирілє (Васлуй, 1439 Со5*. II, 51—52); и єщє єсми потвер¬ 

дили монастирю ншєм(у)... села на имі тєлєбічннци на 
сєріти... и фьінтьірілє (Сучава, 1470 522). 

ФОРМИ: наз. финтирілє, фєнтьірілє, фьінтьірлле З 
(1439 Созі. II, 52; 1446 Созі. II, 270; 1470 522); 
фьінтьірілн 1 (1454 Созі. II, 517); доз. фьінтєрмлє(м) (1446 
Созі. II, 270). 

*ФЬІРЬВЬ прикм.. (14): а на то є(ст) віра... пана фо- 
рова (Хотнн, 1435 465); а на то є(ст) віра... пана 
фьірьва (Сучава, 1438 Ш#«Л» 472); ми стєфа(н) воєво(д)а... 
знаменито чини(м) ожє прїидоші прі(д) нами... па(н) нван- 
ко унгоуріновь и(с) панєю своєю до(ч)ка фурьова... и про¬ 
дали свою правоую о(т)ниноу... иоанишу изварєдоу (Су¬ 
чава, 1466 519). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. фьірьва 7 (1436 Сох/. І, 468, 488; 

1437 Созі. І, 530, 536, 542; 1438 ОВАс 28; 472); 
форова 3 (1435 ОЩкА'ь 465; 1436 Созі. І, 482; 1438 Созі. 
II, 8); фьрьва 2 (1435 Созі. І, 424; 1438 АІІВ фотокоп.); 
фьрова 1 (1436 Созі. І, 455); фурьова 1 (1466 ОІ&&А* 519). 
Пор. ФЬІРЬОУ. 
ФЬІРЬОУ ч., невідм. (1) (особова назва): А при то(м) 

бьіль жоуржь староста и пань фьірьоу и пєтрь братєскоу(л) 
(Сучава, 1432 Созі. І, 343). 
Ф'ЕОЛЬ ч. (1) (особова назва, пор. стп. Ріоі): и доконча- 

на бьі(сть) міщани но(м) краковьскьімь шванполтомь, 
фіоль (Краків, 1491 КЕ). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. міщани но (м)... шваиполтомь, 

ф-Ьоль (1491 КЕ). 
^Ф'ЬРЦИНЬ прикм. (1) О фЬ р цн н а паси ка 

(1) (назва ділянки землі у Молдавському князівстві): и 
дали єсми ємоу... єдно село... и єдна пасика, на оустие 
ракові, на имі фірдина пасика (Сучава, 1448 Созі. II, 359). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. фірцина (1448 Со5/. II, 359). 
Пор. ФРЬЦЄ. 



ХАБЬІШ ч. (1) (особова назва, мад. ЬаЬоз «неспокійний, 
схвильований»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїдоша... слоуги нашн Лазорь Пискоу... и Гаврил 
Хабьіш... и продали свою правою отниноу (Сучава, 1483 
БО І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. Хабнш (1483 ВП І, 269). 
ХАВАТИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стїєфан воєвода... чиним знаменито... ожє прїи- 
дошА... Ивашко от Сєрєдєл и тЬгал є А сь нєпотом своим... 
за села имєноуєма Бєрєщн н Дринжєщи и Хаватн (Ясси, 
1459 ВО І, 31—32). 
ФОРМИ: наз. Хаватн (1459 ВО ї, 32). 
ХАВОРОН'Ь ж. (1) (назва броду на Дністрі): а хотарь 

єн долоу нистро(м)... и три бро(д)дє на (д)ністрі хавороні 
н корабька (Нямц, 1456 £>/#«А» 511), 
ФОРМИ: наз. одн. хавороні (1456 ОІД<аА» 511). 
ХАЛАСТРА ч. (1) (особова назва): А то свідцн: пань 

Андріяшь... пань Дебеславь Халастра (Львів, 1378 ЗНТШ 
ІЛ, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. Халастра (1378 ЗНТШ ІЛ, 5). 
ХАЛЄЦКЬІИ ч. (1) (особова назва): А на то свідко- 

вє... пан Халєцкьш (Сучава, 1460 БО II, 276). 
ФОРМИ: наз. одн. Халєцкии (1460 ВИ II, 276). 
*ХАЛМАЖЬ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст)... віра 

пана Халмажа (Сучава, 1433 Сові. І, 364). 
ФОРМИ: род. одн. Халмажа (1433 Сові. І, 364). 
ХАНГОУ ч., невідм.. (1) (назва місцевості у Молдавсь¬ 

кому князівстві): мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... 
ожє... потврьдили єсми монастьірю нашємоу от нємца.. 
монастьірь от Хангоу (Сучава, 1458 ВО І, 6). 

*ХАНИНЬ прикм. (2): мьі стєфа(н) воєво(да)... знаме¬ 
нито) чини(м)... ожє прїидє... нігша, дочка ханина... и 

продала свою правоую о(т)нин<оу, о(т) оу)рика ода єи, 
ханина, єдно село (Сучава, 1490 Сові. 8. 140). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ханина (1490 Сові. 8. 140); наз. 

одн. ж. ханина (1490 Сові. 8. 140). 
Пор. ХАН*Й. 
*ХАНИШЬ ч. (1) (особова назва, молд., мад. Напіз, 

сен. Ьаппез, Ьапз, лат. ЛоЬаппез): а ли(ст) єсми дали... 
ханишєви о(т) брашова (Дорохой, 1437 О ІД № 8). 
ФОРМИ: дав. одн. ханишєвн (1437 ОЇД № 8). 
Див. ще *ГАНУСЬ, *ХАНОСЬ, ХАНЬЇСЬ, ХАН'Й. 
*ХАНКО дш. ГАНКО. 
*ХАНОСЬ ч. (1) (особова назва, молд., мад. Напоз, 

сен. Ьаппез, Ьапз, лат. ЛоЬаппез): прїидє кь г(с)во ми по- 
со(л) о(т) брашєва... на имА па(н) дє(к) хано(с) н па(н) 
боургоурь михи(л) н просили оу г(с)ва ми мирь и мьіто 
(Васлуй, 1437 Сові. II, 709). 
ФОРМИ: наз. одн. хано(с) (1437 Сові. II, 709). 

Див. ще *ГАНУСЬ, *ХАНИШЬ, ХАНЬІСЬ, ХАН'Б. 
ХАНЬІСЬ ч. (3) (особова назва, молд., мад. Напез, сен. 

Ьаппез, Ьапз, лат. ЛоЬаппез): и єщє при томь бьіли посли 
сь Львова... мьічко куликовьскьш и зимирьстамь ханьїсь 
и ханьїс-ь вєрзьсть (Сучава, 1408 Сові. II, 633). 
ФОРМИ: наз. одн. ханьїсь (1408 Сові. II, 633). 
Див. ще *ГАНУСЬ, *ХАНИШЬ, *ХАНОСЬ, ХАНЯ. 
ХАН'Е ч. (2) (особова назва, молд., сен. Ьапз, Ьаппез, 

лат. ЛоЬаппез): а па(к) она привилїє що има(л) одь єн, 
хані, на тоє село... дала оу роуки паноу исакоу вистір- 
никоу (Сучава, 1490 Сові. 8. 140—141). 
ФОРМИ: наз. одн. хані (1490 Сові. 8. 141); род. одн. 

хані (1490 Сові. 8. 140). 
Див. ще *ТАНУСЬ, *ХАНИШЬ, *ХАНОСЬ, ХАНЬІСЬ. 
ї ХАРАКТЇИ (ХАРАТЇИ) див. *ХАРАТЇЯ. 
*ХАРАТЇЯ ж. (1) (гр. харт'а) грамота: и тоую Ста(в)- 

ропигїю мн(с)тьірю пєчє(р)ско(м) с прєділами єго ствє(р)- 
жаємь н (з)моцняє(м) на вєчньїє часьі по(д)лоугь листоу 

и характїи (!) писмє(н)ньіи грамотноє о(т) великого кнзя 
роуского андрєя (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. ! характїи (1481 ГПМ). 
*ХАРИТОНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Я макси(м) 

харитоновн(ч) горкавьі(и) міщани(н) киє(в)ски(и)... про¬ 
дажі) єсми містцо своє коморноє... орині андрієві жєні 
(б. м. н.,бл. 1500 /7#№ 2). 
ФОРМИ: наз. одн. харитонови(ч) (бл. 1500 ПИ № 2). 
*ХАРСЬ ч. (1) (рід вовняної тканини) гарус: Почєнши 

гдє єст головноє мьіто, на складі оу Сочаві, от соукна от 
гривноу трн гроти... от початого соукна и от ногавици, 
и от харса... щобн платили... мьіто (Сучава, 1460 ВИ II, 
273). 
ФОРМИ: род. одн. харса (1460 Ви II, 273). 
*ХАРЬКОВСКИИ прикм. (1): а тая зємлА пошла харь- 

ко(в)ская по кодє(н)скоую роудоу за трибісовь (б. м. н., 
бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. харько(в)ская (бл. 1458 Р 167), 
*ХАРЬКОВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): из нєкрашєвщиньї по(л)тора вєдра мє- 
доу... харьковщиньї пА(т)дєсА(т) грошєн на пєчєрьскии 
домь (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. харьковщиньї (бл. 1458 Р 167). 
ХАСНИШ, ХАСНЖШЬ ч. (5) (особова назва): мьі алєк- 

сандрь воєвода... чиньїмь знаменито... ожє... дали єсмн 
имь... три села... дроугое гдє єс(т) ніпь барбоси н драго- 
мирь хаснЖшь (Сучава, 1426 Сові. І, 182); А хотарь томоу 
сєлоу... до моста Хасниш и от моста Хасниш^ право до 
обрьшїа потока Брькачєлоу (Сучава, 1473 Ви І, 183). 
ФОРМИ: наз. одн. Хасннш 3 (1459 ВО І, 35); хаснЖшь 

1 (1426 Сові. І, 182); род. одн. Хасниш (1473 ВО І, 183). 



*ХАТЧИНЦИ — 506 — ХЄРМАН 

*ХАТЧИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): ми алєксандрь воєво(д)... свідомо чини(м)... ажє 
пришє(д)ши... па(н) мань глобникови(ч)... и продали сєлиш- 
ча своа... а на имА... погорило(в)ци и ха(т)чинци (Сучава, 
1452^Со5/. II, 422). 
ФОРМИ: наз. ха(т)чинци (1452 Сові. II, 422). 
*ХАЦКО ч. (1) (особова назва): ино мьі послали вижа 

замку Браславского, пана Хацка до земянь Браславскихь 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: знах. одн. Хацка (1430 ГВКЛ 7). 
*ХАЧИЩИ мн. (І) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тЬмь ми... дали єсмьі ємоу... на чоухри 
михаиловци... и оу хачищох леть (Сучава, 1431 Сові. І, 
317). 
ФОРМИ: місц. оу хачищох (1431 Сові. І, 317). 
ХВАЛА ж. (7) хвала, слава (3): Паки же, снаднейшого 

ради отправованя хвали Божое при церкви соборной, дає¬ 
мо... тому господину отцу владьще... село наше Бусчу 

(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/VI, 2); про то(ж) бгоу коу хвалє... 
а к оужиткоу нашими по(д)даньімь... оуставлАємьі права 
(XV ст. ВС 10); але вждн хвала милому богу што ваша 
мл(с)ть зостали оу вашоє мл(с)ти стольцьі (Вільна, 1493 
її ОС В В і 51 зв.); 
хвалу вздавати (кому) (1) звеличувати, услав¬ 

ляти (кого): але вждьі хвала милому богу што ваша мл(с)ть 
зостали оу вашоє мл(с)ти стольцн оу вєликомь кня(з)ствє 
литовьскомь и за то вє(л)ми г(с)дроу нашому Стєфану 
воєводє доброся видить и хвала милому богу вздаєть (Віль¬ 
на, 1493 иОсВВ 151 зв.); хвалу давати (2), хва¬ 
лу дати (кому) (1) звеличувати (звеличити), услав¬ 

ляти (уславити) (кого): госпо(д) мои... бгоу хвалоу даєть... 

которьш приАтєль вашєи мл(с)ти и намь то би сльїшаль 

н онь бгоу хвалоу даль и вєлми би срадовалсА (б. м. н., 
1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: наз. одн. хвала 1 (1493 ПОСВВ 151 зв.); зам. 

знах. хвала вздаєть 1 (1493 ПОСВВ 151 зв.); род. одн. хва¬ 
ли (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); дав. одн. хвалє (XV ст. ВС 
10); знах. одн. хвалоу (1484—1486 ГСПТЗ). 

*ХВАЛЄБНЬЇИ прикм. (1) (стп. сЬ^аІеЬпу) достойний, 

славний: тако ми бь момози и стаа до(с)тоинаа пана марїа 

и оуси стьш и то(т) стьш кри(ж) хвалебний (Львів, 1436 
Сові. II, 698). 
ФОРМИ: кл.ф.ч. хвалебний (1436 Сові. II, 698). 
ХВАЛЕЛИЕВИЧЬ ч. (2) (особова назва): Игнаткови 

чєрнєви(ч) дали єсмьі обміну за пєкули(ч)... возємьши 
подь слугами королювьскими єхь вотнину дворища 
фалєл'Ьєвичь (Перемишль, 1390 Р 175); А при мнЬ бьіль 
пань Яцко Хвалелиевичь (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/^, 
120). 
ФОРМИ: наз. одн. Хвалелиевичь (1498 АрхЮЗР 

8/IV, 120); род. мн. дворища фалєл’Ьєвичь (1390 Р 175). 
ХВАЛЕЛ'ЬИ див. ФАЛЄЛЄИ. 
ХВАЛИМИЧИ мн. (2) (назва села у Волинській землі) 

Фалемичі: а кнАзю Михайлоу Сонкгоушковичоу досталос: 
Хвалимичи, Тишковичи (Хвалимичі, 1475 А8 III, 14). 
ФОРМИ: наз. Хвалимичи (1475 АЗ III, 14); місц. оу 

Хвалимичєх (1475 А8 III, 14). 
ХВАЛКО див. ФАЛКО. 
ХВАСНИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним знаменито... иж... 
дали єсмо... Калєнику... Дємидковичи, а Дмитрєєвича 
дєти на Хвасничи (Київ, 1437 А8 І, 33—34). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. на Хвасннчн (1437 А8 І, 

34). 
ХВАТКО ВИ ЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то послуси 

ивань владьічинь зАть... ивань башкиртовичь хватковичь 
(б. м. н., 1385 Р 28). 

ФОРМИ: наз. одн. хватковичь (1385 Р 28). 
*ХВАТОВЦИ мн. (1) (назва села у Галицькій землі) 

Хватів: Мьі болєславь... кнАзь чєрниговскии... знаємо 
то чини(м)... ажє даровали єсмо... юркови козєнАти на 

своємь сєлЬ на хватовцєхь н копь р у ской личбьі краков- 
скои монЬтьі (Коломия, 1424 Р 102). 
ФОРМИ: місц. на хватовцєхь (1424 Р 102), 
*ХВЄДКА див. ФЄДКА. 
ХВЄДКО див. ФЄДЬКО. 
ХВЄДОР див. ФЄДОРЬ. 
ХВЙЛА ж. (І) момент, діал. хвиля: И коли боудєт пана 

нашєго королА приказаниє, и боудєт потрєбнаА хвилА 
и час, абьіхомь єго милости помоч и послоушєнство оуди- 
лали (Сучава, 1468 БО II, ЗОЇ). 
ФОРМИ: наз. одн. хвилм (1468 ВИ II, ЗОЇ). 
*ОШОК¥52С2А мн. (1) (назва маєтку в Берестейсь¬ 

кій землі): у Нгапусіи у теги зату іезшо рготегу зеЬе 
роїогуїу... росгопзгу осі іоіеу теїукоуі (І) богойу... ро 
роіо^упе сішогузгсг у Мупузгсг у осіїиі ргозіо шеги 
іеЬо (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: род. сішюгукгсг (1500 ДПЖН). 
*ХВОРОСТЇЄ с., зб. (2) (зарослі) чагарник, хворостняк: 

(а) хотарь томоу сєлоу почєиши о(т) могьіли... на конєць 
хворо(стї)а, а о(т) конєць хворостїа до дороги (Сучава, 
1424 Сові. I, 162). 
ФОРМИ: род. одн. хворостїа, хворо(стї)а (1424 Сові. 

І, 162). 
Див. ще *ХВОРОСТЬ, 
*ХВОРОСТЬ ч. (1) (зарослі) чагарник, хворостняк: и 

ми... ємоу имЬнє наше имєнємь ЗвАгол... даємь...с паст¬ 
вами, з лозами, ис хворости, з луками (Вільна, 1499 А5 
І, П7). 
ФОРМИ: ор, мн. хворости (1499 А8 І, 117), 
Див. ще *ХВОРОСТЇЄ. 
ХВОРОЩА ч. (1) (особова назва): Ми... фєдорь євлаш- 

кови(ч) хвороща ис братомь ивано(м>... чинимьі знамє- 
ни(т)... како кєдьі... кнА(з).., дмитрии... королеви польс- 
кому... слюби(л) а ми... ислюбуємьі за нєго... нжє... вЬ- 
рє(н) будє(т) (Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн, хвороща (1388 Р 38), 
ХЄМЄАНИ, ХЄМЄЯНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавсь¬ 

кому князівстві): мьі (Стєфань воєвода...) знаменито чи¬ 
ним... ожє... дал пан Юрїє вистиярник... монастирю на- 
шємоу... єдно село... на имЬ сєлоу ХємєАни (б. м. н., 1470 
ВО І, 152—153). 
ФОРМИ: наз. ХємєАнн 1 (1470 Ви I, 153); ХємєянГн 

1 (1470 ВО I, 153); род. Хємєлн (1470 ВИ I, 153). 
хєнцовци мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЬмь мн... дали єсмьі ємоу... села... на имА хєнцов¬ 
ци на сєрЬ(т) и григоровци (Сучава, 1431 Сові. ї, 317). 
ФОРМИ: наз. хєнцовци (1431 Сові. I, 317). 
*ХЄРЄГАРЬ ч. (1) (особова назва): мьі алєксандрь воє¬ 

вода... чини(м) знаменито... ожє... па(н) костє прькала(б)... 
тЬга(л) на гєргЬ хєрєгарЬ (Сучава, 1449 Сові. II, 385). 
ФОРМИ: знах. одн. хєрєгарЬ (1449 Сові. II, 385). 
*ХЄРЄГЇЯ ж. (1) (молд. хергеліе) табун коней: и гєргє сА 

тоу(т) не запрЬль, рє(к) прЬ(д) на(с): правда, єси да(л) оу 
мои(х) роу(к) твои злати, на подєржанїє, але я єсмь хо- 
ти(л) сєбЬ зискь оу чинити твоими пинЬзми, коупи(л) єсмь 
о(т) пєтра воєво(д) мито и хєрєгїю (Сучава, 1449 Сові. II, 
385). 
ФОРМИ: знах. одн. хєрєгїю (1449 Сові. II, 385). 
ХЄРМАНОВ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... чиним зна¬ 

менито... ожє прїидє... пан Ивоул Солка и зЬгь их Богдан, 
Хєрманов сьінь... и токмили сЬ за их отннноу (Сучава, 
1461 ВО I, 45). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Хєрманов (1461 В О І, 45). 
Пор. ХЬРМАНЬ. 
ХЄРМАН див. ХЬРМАНЬ. 
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*ХЄРНИЧЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): а хота(р) томоу сєлоу фоундінє(м) да єс(т) почєи- 
ши о(т) могилоу...до гдє сі (сни)маю(т) хота(р)... хєр- 
пичєщє(м) и нєгрєщє(м) (Сучава, 1428 Сові, І, 224). 
ФОРМИ: дав. хєрничєщи(м) 1 (1428 Сові. І, 224); хєр- 

ничещє(м) 1 (1428 Сові. І, 224). 
*Х€РЬМАНЬ дав. ХЬРМАНЬ. 
ї ХЄРЬСТВА (ХРЄСТА) (1): КолисА хто правомь ва¬ 

ди^) о гранїда(х) оуказоуючи копца намне три алюбо 
иньшая знамєнїтая по поліхь алюбо в сєлі(х) и оу лєсі(х) 
которая знамена хєрьства (!) яко то и є(ст) обьічай тогдьі 
по(д)коморєи нашь по(д) своєю чєстїю и по(д) своимь 
соумнєнїємь имєєть прїпоустїть ко (до)свє(т)чєнїю которьш 
же ліпшая знамена оукажєть (XV ст. СЯ 42). 
Див. *КРЄСГЬ. 
*ХЄТЧЄ с. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі алєксандрь воєвода... чинимо знаменито... оже... дали 
єсмьі монастирєви стго никольї... о(т) оусти шоумоуза бо¬ 
лота що би никто смЬль ловити до хотар(а) ожє єсть на 
хєтчє (Сучава, 1409 Сові. І, 69). 
ФОРМИ: місц. одн. на хєтчє (1409 Сові. І, 69). 
ХЄЧАНЄ мн. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): мьї Стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє... 

потвердили єсми томоу стомоу монастироу... село, на имі 
хєчанє (Сучава, 1462 Сові. О. 10). 
ФОРМИ: наз. хєчанє (1462 Сові. О. 10). 
*ХИЖА ж. (2) дім, хата, діал. хижа: а оу то(м) сели 

десАть хьіжь татапскьі(х) (Сучава, 1435 або 1436 Сові. І, 
494); и дал Ивоул Богданоу... єдно при вил иє от старого 
Алєксандра воєвод(ї), що им пишєт на три села... от 

Ивоуловоу част в хижи и єдноу слатиноу (Сучава, 1461 
ВО І, 45). 
ФОРМИ: род. мн. хьіжт» (1435 або 1436 Сові. І, 494); 

знах. де. хижи (1461 ВО І, 45). 
*ХИНДОВА ж. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): Іо Стєфа(н) воєвода... оу краси гробь сь своє- 
моу прідідоу Іоанноу... ижє поби оугрьі на хиндові (б. 
м. н., 1480 ОС 10). 
ФОРМИ: місц. одн. иа хиндові (1480 ОС 10). 
*ХИНЦ€ЩИ див. *ХИНЦЄЩЇИ. 
*ХИНЦЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): та єсмь да(л) ємоу... дві села... на имі хи(н)цє- 
ідїи... и гді би(л) нігшє (Сучава, 1491 Сові. 8. 156). 
ФОРМИ: наз. хи(н)цєщїи (1491 Сові. 8. 156); род. молд. 

хи(н)цєщилор (1491 Сові. 8. 157). 
ХИРЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьї Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
потврьдили єсмьі єи... село на имі Хирєщїи (Сучава, 
1493 ВО II, 30—31). 
ФОРМИ: наз. Хирєщїи (1493 ВО II, 31). 
ХИРОВА ж. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє... 
НастА... и продала .... єдно село на Маятинєх на имі 
Хирова (Сучава, 1495 ВО II, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. Хирова (1495 ВО II, 82). 
*ХИТЛИНЬСТВО див. *ХИТЛ'БНСТВО. 
‘ХИТЛ'ЙНСТВО с. (4) (пор. рум. Ьісіепіе) зрада, хит¬ 

рий намір: Тімь ми... дали єсми ємоу... мишино село, 
ажє миші загубиль своє имінїє оу хитліньствьі (Хотин, 
1435 0!Н«А» 465); Тоє вьсе... слюбоуєм Яноу Олбрахтоу... 
имаємо... так здержати и наполнити, без вьсікого хитлін- 
ства и без жаднои зраді (Гир лов, 1499 В О II, 425). 
ФОРМИ: роді одн. хитлінства (1499 БО II, 425); місц. 

одн. оу хитліньстви 1 (1435 Ш#«А» 465); оу хитлиньстви 
1 (1435 О/Р« Л» 465); оу хитлінстви 1 (1493 ВО II, 22). 

♦ХИТЛ'БНЬСТВО див. «ХИТЛ'ЬНСТВО. 
ХИТРЄ присл. (1) хитро, лукаво: а прото и на то(т) 

чась стєреглисмьісА абьі на етракєньє а на стравліньє 

нєвжнточноє того літа тьі(х) то против?» на(м) листовь 
хитре не змьіслили (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 

*ХИТРОСТЬ див. *ХИТРОСТЬ. 
*ХИТРОСТЬ ж. (74) хитрість, лукавство: а за вєлкого 

кнАзА олькірта... мьї ислюбоуємь (!) тогь мирт» держати 
вілми твердо бєзо всАкоі хитростн (б. м. н., 1352 Р 5); 
нсталасА торгувлА межи добрьіми людми... ажє пани хонь- 
ка васковая дАдьковича жєна... то вчинила безо льоти 
и бєзь хитрости (Перемишль, 1378 Р 25—26); а слоузє 
иашомоу Михайлоу с того имєия слоужити нам вєрно 
бєзо льсти и хитрости (Луцьк, 1444 А8 І, 40); а даліи 
хочємь и слюбоуємь вшитки записи... наполнити... бє(з) 
зради и бєзь всєи хитро(с)ти (Хотин, 1448 Сові. II, 734— 
735); абьі тоє што и ва(м) писали бєзо лети писали, бо ров- 
ними таковьіми хитростАми а льстАми... обольщоньїсми 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); Тоє вьсє... ми... 
(с)любоуєм... <... здержати... без) вьсікон хитрости (Су¬ 
чава, 1499 ВО II, 443). 
ФОРМИ: род. одн. хитрости, хнтро(с)ти 61 (1352 Р 5; 

1366 Р 14; 1378 Р 26; 1388 Р 42; 1393 Сові. II, 607; 1433 Р 
121; 1445 Сові. II, 726; 1462 ВО II, 290; 1479 БО II, 352; 
1499 ВО II, 425 і т. ін.); хитрости 10 (1402 Сові. II, 621; 
1404 Сові. II, 625; 1407 Сові. II, 629; 1408 Сові. II, 633; 
1411 Сові. II, 637, 638; 1433 Сові. II, 653; 1435 Сові. II, 687; 
1460 ВО II, 276); знах. одн. хитрость (1436 Сові. II, 701); 
ор. одн. хитростью (1388 Р 43); ор. мн. хитростАми (1447— 
1492 ЛКБВ). 

*ХИТЯ ч. (1) (особова назва): хота(р)... кь вєлїкою го- 
роу на полінїци о(т) Хитї оана (Корочин Камінь, 1458 
МїН. Оос. 122). 
ФОРМИ: род. одн. Хитї (1458 МіН. Оос. 122). 
*ХЛАБНИКЬ ч. (4) викорчувана ділянка, корчівка: тім 

ми... потвердили єсми ємоу... місто о(т) мли(н)... и хлаб- 
никь, аби ємоу бьіл(ь) на синожагь (Сучава, 1451 Сові. 
її, 403); А хотарь тим... селамь... от хлабника половина... 
по коуда из віка оживали (Сучава, 1499 ВО II, 163). 
ФОРМИ: наз. одн. хлабнн(к) (1451 Сові. II, 403); род. 

одн. хлабника (1499 ВО II, 163); знах. одн. хлабниюь 
(1451 Сові. II, 403); ор. одн. хлабником (1491 ВО І, 456). 
Див. ще ХЛЬБНИЧЄЛ. 
*ХЛАБНИЦЯ ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): Ласльоани на оустїи Хлабници (б. м. н., 1490 
ВО І, 434). 
ФОРМИ: род. одн. Хлабници (1490 ВО І, 434). 
*ХЛАМОТИННАЯ ж. (1) (особова назва): Я Йван Тн- 

мофєєвич Коуль... з жєною моєю Марією Хламотинною... 
вьізнаваєм... штож взАли єсмо вь кнАзА ВасилА.,. трнд- 
цат коп грошей (Друцьк, 1492 А8 III, 23). 
ФОРМИ: ор. одн. Хламотинною (1492 А8 III, 23). 
ХЛАПЄЩИ мн. (7) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): (а хо)тарь ємоу... о(т) хлапєщи, та на нижною 
боуковиноу (Сучава, 1414 Сові. І, 111); ми... єсми нм 
дали... пасикоу повишє от Хльпєщїи (Сучава, 1483 ВО І, 
275). 
ФОРМИ: наз. хлапєщи (1447 Сові. II, 288); род. Хльпє- 

щи 3 (1479 ВО І, 228; 1483 ВО І, 275); хлапєщи 2 (1414 
Сові. І, 111); Хльпєщїн 1 (1483 ВО І, 275). 
ХЛЄБЬ ч. (5) (випечений з муки) хліб (4): І іеі изіа- 

\уі1і ]е5шо, іяЬу... ргосіа^аіі ^5Іаки]*и тест. с1оЬго\уо1пє і 
шаіиі' киро^аіі і сЬІеЬа зіа (Зоіікаіі, іако і сЬгезіЧапіп 
(Луцьк, 1*388 ІРБ 108); а єщє єсми имь дали волю што 
бьі собі держати, оу сочаві, один домь, а оу том домоу 
копчмоу не держати, ни пива варити, ни мед, ни мАснии 
клАтки (? — Прим.. вид.) держати, ни хліба продати (Су¬ 
чава, 1434 Сові. II, 670); 

(продукти харчування) харчі, їжа (1): а две зємлн поус- 
тьт лежать а дани с ни(х) шло чєтири вєдрьі мєдоу здавна 
а на толокоу ходять н окольнАя село а хлєбь и мєдь 
г(с)дрьски(н) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
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ФОРМИ: наз. одн. хлєбь (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); род. 
одн. сЬІеЬа 1 (1388 ІРБ 108); хліба 1 (1434 Созі. II, 670); 
ї кліба І (1408 Созі. II, 633); ор. одн. хлєбомь (XV ст. 
ИК). 

* ХЛИПЛЬ ч. (1) (особова назва): коупиль пань пєтрь 
радціовьскии дідицтво пнєкольть оу шюлжичювь оу 
хлиплА и оу брата єго захарьі (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: род. одн. хлипл/л (1366 Р 12). 
ХЛОПЄЦКИИ ч. (1) (особова назва): а при томь би¬ 

ли... мнхаль малєховскии янь хлопєцкии (Львів, 1421 
Р 94). 
ФОРМИ: наз. одн. хлопєцкии (1421 Р 94). 
*ХЛОУБОКАЯ ж. (1) (назва села на Буковині): били 

данн тоти н цркви... з црко(в) и(с) попо(м) на Хлоубокою 
(!) (Сучава, 1490 ОС 147), 

ФОРМИ: ор. одн. зам. місц. з црко(в)... на ! Хлоубокою 
(1490 ОС 147). 

*ХЛОУБОКИИ прикм. (2)Охл°убокая доли- 
н а (2) (назва долини на Буковині): а хотарь... на камє(и) 
на вєрхь хлоубокою (!) долиноу (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. ! хлоубокою (1488 ДГСПМ). 
*ХЛОУПИНЦИ мн. (1) (назва присілка у Київській 

землі): к томоу жь двороу крєжаномь приселокь хлоу- 
пн(н)ци (б. м. к,, бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: наз. хлоупн(н)ци (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ХЛЬБНИЧЄЛ ч. (2) викорчувана ділянка, корчівка: 

А хотар... от доуба на хльбничєл, от хльбничєл чєрєс 
поле на крьницоу (Сучава, 1494 ВО II, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от хльбничєл (1494 ВО II, 

34); знах. одн. хльбничєл (1494 ВО II, 34). 
Див. ще *ХЛАБНИКЬ. 
•ХЛЬПЄЩИ див. ХЛАПЄЩИ. 
•ХЛЬПЄЩЇИ див. ХЛАПЄЩИ. 
*ХЛ ьБЬ див. ХЛЄБЬ. 
*ХЛЮПИИСКИИ прикм.. (1): Лоука зємл (... —Прим, 

вид.) дє(р)жить хлюпи(и)скоую а с тоє зємли да(н) идєть 
пАть вєдє(р) мєдоу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. хлюпи(и)скоую (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ХМЄЛЄВАЯ ж. (1) (особова назва): тогдє воитєкь по- 

ложи(л) листь иа(н) тєрнавского што жь пани ядвига 
хмелевая сно(м) с прибко(м) уздала пол села сулимова 
(Львів, 1412 Р 81), 
ФОНМИ: наз. одн. хмелевая (1412 Р 81). 
ХМЕЛЕВО КИЙ ч. (1) (особова назва): я пан Опанась 

Бобьіна Хмелевский продал есми свою верную вислугу 
Хьмелевь... пану Вольчку Жасковьскому (б. м. н., 1476 
АрхЮЗР 8/IV, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Хмелевский (1476 АрхЮЗР 8/IV, 154). 
•ХМЄЛЄВЬ див. ХМЄЛОВЬ. 
ХМЕЛНИЦКІЙ, ХМЕЛЬНЬІЦКГЙ прикм. (7) (пор. 

Хмельник у Подільській землі): а одь тоеи дольїньї Кобе- 
льїкой на полудень грунть Хмелнидкій вправо (Новосели¬ 
ця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Хмелницкїй 1 (1430 ГВКЛ 7); 

хмельньїцкій 1 (1430 ГВКЛ 7); род. мн. Хмельницкихь 
1 (1430 ГВКЛ 7); Хмелньїцкнхь 1 (1430 ГВКЛ 7); знах. 
мн. Хмельницкихь 1 (1430 ГВКЛ 7); Хмельньїцкихь 
1 (1430 ГВКЛ 9); ор. мн. Хмелньїцкимьі (1430 ГВКЛ 7). 

•ХМЕЛНЬІЦКИИ див. ХМЕЛНИЦКІЙ. 
•ХМЄЛОВЬ див. ХМЄЛОВЬ. 
ХМЄЛОВЬ ч. (4) (назва міста на Буковині): а о цєци(н) 

и о хмєлєвь, коли нашь г(с)дрь будєть, оу своего г(с)дрА и 
в нашє(г) кролА, влодислава пол(с)кого, о то(є) имаєть на- 
мнлвити (!) и обровнати, подлугь кролєви воли (б. м. н., 
1395 Созі. II, 610); а такі жь... тьш городьі цєцунь а хмє- 
ловь... дали есми ему (Ланчиця, 1433 Р 125); землю шє- 
пиньскоую... з городи тоі то исти(н)ноі зємли шєлнньскоі, 
то єсть хотінь, цєцюнь и хмєловь... дароуємьг...томоу 
нстнно(м) королеви (Львів, 1436 Созі. II, 706—707). 

ФОРМИ: наз. одн. хмєловь (1436 Созі. II, 706); дав одн. 
хмелеву (1433 Р 125): знах. одн. хмєлєвь 1 (1395 Созі. II. 
610); хмєловь 1 (1433 Р 125). 

•ХМЕЛЬНИЦКИЙ див. ХМЕЛНИЦКІЙ. 
*ХМЕЛЬНЬІЦКИЙ див. ХМЕЛНИЦКІЙ. 
•ХМИЛЬ ч. (1) хміль: тамо овцї пасїти... илї роубати 

оу лісоу дрівь илї проутїє илн хмиль сьбїраючи илї оурі- 
хии (!) илї боуд що без их знанїє (Корочин Камінь, 1458 
МІН. Оос. 122). 
ФОРМИ: знах. одн. хмиль (1458 МІН. Оос. 122). 
СНМІЕЕ див. ХМФЛЬ. 

•ХМ'ЙЛИНЬСКИИ прикм.. (1): а мене єго милсть... при 
моюи вотнині при исбаразискои волость... и при хмі- 

линьскую волость... имаєть мА єго млсть оставить (Кре¬ 
менець, 1434 Р 130). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. хмілнньскую (1434 Р 130). 
ХМ*ЙЛЬ, СНМІЕЬ ч. (3) (особова назва): мьі па(н) 

ива(н) па(н) срімскьш... свідчю то... ижє... хміль крщєнє 
имА прибєкь добьіва(л) на воитку сулнмовскемь полови¬ 
ни сулимова (Львів, 1412 Р 81); А па іо зч/ідсгу рап Мі- 
сЬаї Вик^гаЬіа Наїісхк]... СЬобог Росгиіііу СЬшіеІ (Га¬ 
лич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. хміль 2 (1412 Р 81); СЬгпіеІ 1 (1413 

ОБ 48). 
•ХОБИАНОВЬ прикм. (1): мьі стєфа(н) воєво(д)а... зна¬ 

менито чини(м)... ожє прїидошА... рома(н)... н васко, снь 
хобиАно(в)... и продали свою правою о(т)ниноу (Сучава, 
1479 Созі. 8. 98). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. хобимно(в) (1479 Созі. 8. 98). 
ХОБОВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння у Во¬ 

линській землі): князь Швитригайло.,, чинимь знамени¬ 
то... ижь... дали есмо... Сенно село... какь се вь собі 
маеть сама отчина, вь грани Хобовщина огь Шупкова 
(Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИназ. одн. Хобовщина (1445 АкЮЗР І, 17). 
*ХОВАНЇЄ с. (І) зберігання: о хованій книгь зємьс- 

кьі(х) (XV ст. СД 9). 
ФОРМИ: місц. одн. о хованій (XV ст. СД 9). 
Пор. ХОВАТИ. 
ХОВАТИ, ХОВАТЬ дієсл. недок (17) 1, (кого, що) 

перетримувати, переховувати (1): хто заимє(т) жївотїноу 
чюжоую на своємь збожю а чєрє(с) но(ч) боудє(т) оу 
себе ховать по(д) свидє(ч)ствомь своихь соусє(д) а на 
заоутрєє имєєть гна(т) да оборьі городьскєє (XV ст. ВС 
25); 

(давати притулок злочинцеві, неприятелеві) перехову¬ 
вати (2): а тако(ж) о тьіхь што разбоинїкьі алюбо злодє(и) 
оу своихь домє(х) ховаю(т) а с нїмї оучасто(к) имають 
не могоуть бьітї рєчи нї добрий алюбо"ч(с)тни але и(м) 
ровни злодіємь (XV ст. ВС 28 зв.); и нє имаєт оу себе кор¬ 
мити ани ховати оу своихь мистихь... ни одного нашєго 
нєприатєлА (Сучава, 1449 Созі. II, 746). 

2. (що) (замовчувати з певною метою) приховувати (1): 
а мьі имь слюбоуємь... аже нє имаємь пана мьіхаила... 
оу поминати... писаниа ни листовь заднихь ховати ника¬ 
ного (Кам’янець, 1458 Созі. II, 815). 

3. (що) (в якомусь місці) зберігати, тримати, ховати 
(1): а я вь той кліти полотна ховаль и иншіе домовьіе ре¬ 
чи (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

4. (що) додержувати, дотримувати (чого) (8): Ми ... 
слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєводі... ижь вшитки 
оурАдьг и зьєднанья и записьі... владиславь кроль и діти 
єго... держати непорушно на віки ховати иміють (Лан¬ 
чиця, 1433 Р 122—123); а ми имаємо иміти и ховати вАч- 
нїи и нєпороушєнньїи... мир и покоуи (Гирлов, 1499 ВО 
II, 420). 

5. (кого) доглядати (2): Николаи жалова(л) на матєя 
жє ємоу... конА позьічиль здорово(г) на дорогі а коли (ж) 
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ємоу засА вєрнЖ(л) а то(т) конь хрома(л) а ре(к) то(т) 
матєи же хова(л) я(к) же то своєго влостного а нє вєда(л) 
тоє ємоу хромотьі (XV ст. ВС 23 зв.). 

6. (покійника) ховати, хоронити (1): До того копища 
ихь, гд£ змерльїхь своихь ховають (Луцьк, 1389 РЕА 
ї, 27); 
О в'ьпочьстнвости ховати (1) див. *ПОЧТИ- 

вость. 
ФОРМИ: інф. ховати 10 (1433 Р 123; 1436 Сові. II, 698, 

702; 1439 Сові. II, 713; 1449 Сові. II, 746; 1458 Сові. II, 815; 
1462 ВВ II, 284; 1499 ВО II, 420, 426); хова(т) 1 (XV ст. 
ВС 23 зв.); теп. З ос. одн. ховаєть (1498 ВО II, 414); 3 ос. 
мн. ховають 1 (1389 РЕА І, 27); ховаю(т) 1 (XV ст. ВС 28 
зв.); перф. З ос. одн. ч. хова(л), ховаль (XV ст. ВС 23 зв.; 
1498 АЛМ 163); майб. З ос. одн. боудє(т) ...ховать (XV ст. 
ВС 25 зв.). 
Див. ще ЗАХОВАТИ З, «СХОВАТИ, «СНОДУАТІ 5ІА. 
«СНОУУАТІ 5ІА діесл. недок. (1) (в чому) додержуватися, 

дотримуватися (чого): а іхеіети... коїогу] Ьу зіа боЬге 
сЬо^аІ ^ хакопе $^о)ет... з^ебесілью боризгсгопо таіеГ 
Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 103). 
ФОРМИ: баж.-ум,. сп. З ос. одн. ч. Ьу зіа... сЬотеа! (1388 

ІРЬ 103). 
Див. ще ХОВАТИ 4, ЗАХОВАТИ 3. 
«ХОВЄЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Тем мьі (ви)д'Ьвшє их правою слоужбоую до нас 
(...— Прим.\ вид.) (села).., на им£... Богданєщи, (и) 
Ховєє(щи) (б. м. н., 1490 Вй І, 434). 
ФОРМИ: наз. Ховєє(щн) (1490 Ви І, 434). 
«ХОВРЬЛ'ВТА див. ХОВРЬАТА. 
ХОВРЬАТА ж. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): Ино мн... єсми дали... тота села... на обрьшиє 
ХоврьАта (Сучава, 1480 Вй І, 239); Чьтврьтоє село єсми 
нмь дали на ХоврьлЬти (Гирлов, 1499 ВИ II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. на обрьшиє Ховрьлта 

(1480 ВО І, 239); місц. одн. на Ховрьл*Ьтн (1499 ВО II, 162). 
*ХОДЄЧЬ ч. (1) (назва містечка в Польщі, пор. СЬо- 

сіесг): на которого соимоу кончанїе... вєлєможньї панове: 
пань Станиславь с Ходча, воєвода зємли роускои... и пань 
Михайло Боучачскьї (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: род. одн. Ходча (1467 ВО II, 297). 
ХОДИТИ діесл. недок. (86) 1. (переміщатися з певною 

метою) ходити (2): а межи волоокою землею какь издавна 
о у лЬсь ходили такь н нкнЬ ходити нмЬють (Лан чи ця, 
1433 Р 125); 

(неодноразово) ходити, переходити (2): а коли боудєт 
лєд а либо имоут ходити оу брод, тогдьі пєрєвоза ни гроша 
да нє дадоут (Сучава, 1456 Сові. II, 790); а коли боудєт лєд 
илї имоут ходити оу брод, тогдьі пєрєвоза нн гроша да нє 
дадоут (Сучава, 1460 ВО II, 275); 

(про транспортні засоби, за допомогою транспорту) 
ходити, їздити (8): а сочавскоє мьіто нигдє оу нашє(і) зєм¬ 
ли да нє платить, лише оу сочавЬ, хотЬ бьі за морємь хо¬ 
дили (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); и дали єсми на(ш) ли(ст) 
нашємоу монастироу... на то щобьі ходили три возове 
и(х) на рибоу (Котнари, 1454 Сові. II, 508); А Ливовчанє 
що имоут ходити до Браила или до кєлєи по рьібоу... има- 
ют давати мьіто (Сучава, 1460 ВО II, 275). 

2. (переміщатися по якійсь території) їздити, ходити 
(21): а сь гЬми гроши вол но имь ходити и торгувати соби, 
по усЬхь торгахь нашихь (Сучава, 1408 Сові. II. 631); а 

ваша мл(с)ть пошлитє свои(х) пословь до г(с)дра нашого 
до воєводи абьі єстє оучинили мєжьі вами и записи н брат¬ 
ство... абьі ходили пословє и коупцьі г(с)дра нашого воє¬ 

води чєрє(з) землю вашє(и) мл(с)ти слободно... бу(д) на 
котороую сторону (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.); А також 
коупцєм... вєздє по нашєи зємли молдавскои да єст им сло¬ 
бодно и доброволно и отворєно ходити н торговатн (Гир¬ 
лов, 1499 ВО II, 424). 

3. (досягати якоїсь межі) доходити (до чого) (1): а при¬ 
дали єсмь ему озера рьібнаА за дцЬстромь кудьі мон нево¬ 
ди ходили (Казимир, п. 1349 Р 3). 

4. (мати напрямок) ітн (1): а хотарь тАмь сєломь да 
є(ст) о(т) вєликьщ друмь що о(т) готовца ходить право на 
дАль (Сучава, 1446 иГСіїМН). 

5. (виконувати службові обов'язки на певній території) 
розпоряджатись (10): а також оу тА(х) сєла(х) да нє има- 
ють ходити ни глобникьі (зіс.— Прим, вид.), ни прнпа- 
шарє... а ни ннь ннкто о(т) нашн(х) оурАднико(х) (Дави¬ 
дове Село, 1446 Сові. II, 251); тако(ж) ни соудци, а ни 
ослоухарє да нє имаю(т) ходити, оу тА(х) сєла(х), ани гло- 
боу нє брати (Нямц, 1454 Сові. II, 517); а оу ти(х) мона¬ 

стир ски(х) г сєла(х) да не смЬєть ходити ни єдинь на(ш) 
оурА(д)нн(к) ани глобникь (Сучава, 1472 530). 

6. (у спол. з іменниками война, дань, толока 
та ін.) виконувати феодальну повинність (29): а тоугь же... 
ловьцовь пАть што в ловьі ходять тьіє подьімьщиньї не 
дають... а двє зємли поустьі лежать а дани с ни(х) шло че¬ 
ти ри вєдрьі мєдоу здавна а на толокоу ходять (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); Отьпустили есмо войту Володимирс- 
кому... зь войтовьства Володимирского и Лнтовижьского 
на войну не ходити до его живота (Судомир, 1488 РИБ 
424); 
оу вонскоу ходити (2) див. «ВОИСКО1; 

на жолдь ходити (3), оу жолдь ходити 
(1), ходити на жолдь (1) див. «ЖОЛДЬ; н з 
косою ходити (1) див. «КОСА; вь облаву 
ходити (1) див. «ОБЛАВА; на (о у) сторожу 
ходити (2) див. «СТОРОЖА; с топоромь (хо¬ 
дити) (1) див. «ТОПОРЬ1. 
ФОРМИ: інф. ходити (1408 Сові. II, 631; 1433 Р 125; 

1448 Сові. II, 741; 1452 Сові. II, 759; 1455 Сові. II, 771; 
1460 ВО II, 273; бл. 1471 ЛКЗ 90; 1488 РИБ 424; 1497 
РИБ 684; 1499 ВО II, 424 і т. ін.); теп. З ос. одн. ходить 
(1446 ПГСПМР); 3 ос. мн. ходять, ходить 23 (бл. 1471 
ЛКЗ 90, 90 зв., 91, 91 зв., 92, 92 зв.; 1499 ВО II, 449 і 
т. ін.); ходя(т) 3 (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91 зв.); перф. З ос. 
мн. ходили (1349 Р 3; 1433 Р 125); майб. З ос. одн. имє(т) 
ходити (1453 Сові. II, 462); 3 ос. мн. имоут ходити 2 (1456 
Сові. II, 790; 1460 ВО II, 275); ймуть ходити 1 (1454 Сові. 
II, 508); боудоуть ходити 1 (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); баж.- 
ум,. сп. З ос. одн. ч. абьі (щобьі) ходн(л), ходнль (1456 
ОІр<аА» 511; ЗСФ); 3 ос. мн. щоби (што би, аби, би) ходи¬ 

ли, хо(дн)ли (1408 Сові. II, 630; 1434 Сові. II, 668; 1448 
0ІР«А* 491; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1454 Сові. 
II, 508; 1458 ВО II, 262; 1470 ОІП«А» 523; 1496 ПСВВ 192 
зв,; 1499 БО II, 424 і т, ін.); нак. сп. З ос. мн. да ход-Ьт, 
ход*(т) 5 (1448 ДГПР; 1453 Сові. її, 492; 1459 ВО І, 29; 
1475 ВО І, 200); да ходить, ходмть 5 (1435 Сові, II, 676; 
1444 Сові. II, 208; 1454 Сові. II, 517; 1458 ПГСММЦ; 
1475 ВО І, 200). 
Див. ще ПЄРЄХОДИТИ 1,2, «ПРИХОДИТИ 1,2,* ХОЖИ- 

ВАТИ 1,3. 
«ХОДИЧЬ див. ХОУДИЧЬ. 
ХОДКА ч. (1) (особова назва, пор. Ходорь): (Боєрїн 

а)ноумА: Ходка Крєцовникоул, Исан нємєцскаго (Сучава, 
1458 ВО І, 19). 
ФОРМИ: наз. одн. Ходка (1458 ВО І, 19). 
Див. ще ХОДКО. 
ХОДКЕВИЧЬ ч. (3) (особова назва): Се здЬся просиль 

у нась дворянинь нашь Тишко Ходкевичь землиць пуст- 
ньіхь у Каменецкои волости (Краків, 1454 АЛМ 12); 
слуга вашей милости Ивань Ходкевичь, староста луць¬ 
кий... челом бьет (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 21); 
А при томь білль... пань Александро Ходкевичь (Вільна, 
1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Ходкевичь (1454 АЛМ 12; 1475— 

1480 АрхЮЗР 8/IV» 21; 1499 АСД VI, 3). 
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Див. ще ХОДКОВИЧЬ. 
ХОДКО, ХОДЬКО, ХОТКО, ХОТЬКО ч. (125) (особо¬ 

ва назва, пор. Ходорь): а сє зємлАнє пань ходько бьібєль- 
скии кадольфовнчь друздь (Перемишль, 1359 Р 10); а сє 
бояре пітрь мошєнка ходко лоєви(ч) (Львів, 1370 Р 18); 
дали єсмо тому прє(д)рєчоному пану ходьку оусА та А села 
(Луцьк, 1446 Р 152); мьі Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... оже прїидоша... Иванко Левич и братаничи єго... 
и продали свою правоую отниноу... от оурика дідов их 
Ходка Костича (Сучава, 1492 ВО І, 509). 
ФОРМИ: паз. одн. Ходко, ходко, ходько, сНосІко, 

хо(д)ко 42 (1359 Р 10; 1361- А 01 6; 1370 Р 18; 1390 Р 176; 
1411 Р 80; 1424 Р 106; 1439 Сові. II, 52; 1460 Созі. 8. 34; 
1466 £>/#«А» 519; 1490 ВИ І, 390 і т. ін.); хотко, хотько, 
хо(т)ко 8 (1404 Созі. II, 625; 1436 Созі. II, 701; 1449 Созі. 
11, 386; 1459 ВО І, 32; 1460 ВО II, 276; 1461 ВО І, 45); 
зам. род. віра пана ходко, хо(д)ко 4 (1453 Созі. II, 446; 
1454 Созі. II, 509; 1455 Созі. II, 540; 1459 І, 28); хот¬ 
ко, хо(т)ко 6 (1455 Созі. II, 544, 559; 1456 Созі. II, 569; 
1458 £>/£«Л» 512; 1460 Созі. 5. 41); род. одн. Ходка, ход¬ 
ка, ходька, хо(д)ка 51 (1428 Созі. І, 202; 1436 Созі. І, 455; 
1446 Р 152; 1452 Созі. II, 426; 1458 ВО І, 6; 1462 ВО І, 
63, 67; 1466 ВО І, 110; 1467 ВО І, 117; 1492 ВО І, 509 і 
т. ін.); хотка, хотька, хо(т)ка 6 (1403 ОБ 156; ДГАА; 
1456 МІН. 213; 1459 ВО І, 36; 1460 Созі. 3. 41); дав. одн. 
ходкови, сЬосїкотеі 3 (1361 АОІ 6; 1407 АрхЮЗР 8/і, 3, 4); 
ходкоу, ходьку 2 (XV ст. СГЧА; 1446 Р 152); знах. одн. 
ходка (XV ст. СГЧА); ор. одн. ходькомь (1366 Р 12). 
Див. ще ХОДКА. 
ХОДКОВИЧЬ, ХОДКОВИЧ ч. (2) (особова назва): 

а при том бьіл пан... Юшко Ходкович (Острог, 1464 А5 
І, 57); А при томь бьіли... Олександро Ходковичь, Тьішко 
брать его (Кобринь, 1465 АкВАК ПІ, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. Ходковичь, Ходкович (1464 А5 І, 

57; 1465 АкВАК III, 4). 
Див. ще ХОДКЕВИЧЬ. 
ХОДКОВЬ, ХОДЬКОВЬ прикм. (7): а сє я пань Ми¬ 

хайло ивановичь заставиль своє село чєрєпьінє... кь пана 
ходкові руці лоєвичА (Львів, 1386 Р 31); а на то єсмьі дали 
облазничомь... пана ходкова чємєрєва печать (Зудечів, 
1411 Р 80); А при томь бьіли... Ходко Евсеевичь, Глядь, 
брать Ходковь (Кобринь, 1465 АкВАК ПІ, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Ходковь, ходьковь (1393 Р 52; 

1465 АкВАК III, 4); наз. одн. ж. ходкова (1411 Р 80; 
XV ст. СГЧА); дав. одн. ж. ходкові (1386 Р 31); ор. одн. ж. 
ходьковою (1393 Р 52). 
Пор. ходко. 
ХОДОВАТИ діісл. недок. (1) (утримувати) годувати: 

Иио єстли бьі што на мене Бог допоустил и жєна моА 
кнАгини УлиАна маєт сєдєти на вдовим столди и з дітми 
моими, а діти маєть ходовати (Кобринь, 1454 Л5 III, 10). 
ФОРМИ: інф. ходовати (1454 АЗ III, 10). 
Див. ще ГОДОВАТИ С*6. 
ХОДОР див. ФЄДОРЬ. 
ХОДОРИЧЬ ч. (2) (особова назва): о(т) містичовь... 

кнофєль ходоричь (Львів, 1368 Р 16); тім (зіс.— Прим, 
вид.) мьі... потврьдили єсми ему... села... мали(н)ци и шиз- 
коуци, гдє ходори(ч) (Сучава, 1456 Созі. II, 577). 
ФОРМИ: наз. одн. ходоричь 1 (1368 Р 16); ходорн(ч) 

1 (1456 Созі. II, 577). 
‘ХОДОРКОВИЧИ мн. (\) (назва села у Київській землі): 

мьі великий кнАз Швитрикгайл... чнним знаменито... иж... 
дали єсмо... у житомирском повєтє село... Ходорковичи 
(Київ, 1437 АЗ І, 33—34). 
ФОРМИ: знах. Ходорковичи (1437 АЗ ї, 34). 
*ХОДОРКОВО с. (1) (назва села у Київській землі) 

Ходорків: село Ходо(р)ково, а в томь сєлє сємь члвка (б. 
м н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Ходо(р)ково (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 

* ХОДОРКОВО СЄЛО с. (1) (назва села у Подільській 
землі): А ко млину границА горі смотричємь до мосту 
а доловь смотричємь што дуброва межи ходорковьімь сє- 
ломь (Смотрнч, 1375 Р 20). 
ФОРМИ: ор. одн. ходорковьімь сєломь (1375 Р 20). 
ХОДОРО див. ФЄДОРЬ. 
ХОДОРОВСКЬЇИ, ХОДОРОВЬСКЬїИ ч. (2) (особова 

назва): а при то(м) бьіли свідци па(н) дмитрь ходоровскьш 
па(и) сєнко процєви(ч) (Зудечів, 1428 Р 111); а при то(м) 
бьіли свідцї па(н) дмитрь ходоровьскьш па(н) клюсь из 
вижнАнь (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: наз. одн. ходоровскьін, ходоровьскьін (1428 

Р 111; 1430 Р 116). 
ХОДОРЬ див. ФЄДОРЬ. 
*ХОДОСОВЬ ч. (1) (назва річки в Галицькій землі): 

оуіхана к нєму границА... чєрє(с) поле... на оустьє ходо- 
сова (Снятин, 1424 Р 99). 
ФОРМИ: род. одн. ходосова (1424 Р 99). 
ХОДЬІКА ч. (1) (особова назва): а даньниковь сємь, 

тивоунь Ходьїка землю дє(р)жить Лазорєвщиноу (б. м. 
н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: наз. одн. Ходьїка (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ХОДЬІКОВИЧ ч. (1) (особова назва): а при том бьіли 

панове... пан Тишко Ходьїкович Корєнєвский... пан Лев 
(Берестя, 1466 АЗ І, 62). 
ФОРМИ: наз. одн. Ходьїкович (1466 А5 І, 62). 
ХОДЬКО див. ХОДКО. 
ХОДЬКОВЬ див. ХОДКОВЬ. 

ХОЖА МЄДИНЬ ч. (1) (особова назва, ар.ЬоЗа-тесІіп): 
нашь плємєньни(к) бєкбула(т)ь и хожа мєдинь оучинилсА 
намь ворогь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. хожа мєдинь П392—1393 РФВ 1701. 
*ХОЖЄВАТИ див. *ХОЖИВАТИ. 
*ХОЖИВАТИ дієсл. недок. (24) 1. (многокр.) (пере¬ 

міщатися з певною метою) приходити, прибувати (1): 
и наипєрвоє слюбоуємо и по(д)даємо сА, коли на(с) позо¬ 
ве^) господарь нашь, коро(л) єго мл(с)ть, на оурєчєное 
мистцє, гдє пєрвїишїи воєводьї коу голду хожєвали, а МЬЇ 
на тоть дє(н) и на тоє оурєчєное мистцє имаємь поставити 
сА (Хотин, 1455 Созі. II, 774); 

(заходити куди) ходити (1): отець дей мой Рабей схо- 
валь бьіль тисячу золотьіхь Вгорскихь вь пнвнпцьї, а вь 
тую пивницу хоживаль дядько мой Симьха и сьінь его 
(Краків, 1489 РИБ 431). 

2. (з чого) (тільки безос.) належати, припадати, йти 
(11): а с тьіхь зємль хоживало осмьпа(д)цать вєдє(р) мєдоу 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); и тє(ж) повіди(л) пєрє(д) нами 
што с того села сомина хоживало иа(м) чотьіри колодн 
о(в)са а чотьіри бочки пива (Вільна, 1499 ГОКІР). 

3. (у спол. з іменниками воина, л о в ьі, робота 
та ін.) виконувати феодальні повинності (10): Село Хо- 
до(р)ково а в томь сєлє... вси слоугн на во(и)ноу хоживали 
и в ловьі хоживали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); И тє(ж) 
ти(и) лю(ди) соминци на роботоу хоживали к двороу иа- 
шом(оу) тоу рейс коу (Вільна, 1499 ГОКІР); 

у подводахь хоживати (1) див. *ПОДВОДА. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. хоживаль (1489 РИБ 431); 

З ос. одн. с. хоживало 5 (бл. 1471 ЛКЗ 92, 93, 93 зв.; 1499 
ГОКІР); ! хоживоло 6 (бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.); З ос. мн. 
хоживали 11 (п. 1444 АкЮЗР І, 17; бл, 1471 ЛКЗ 90,90 
зв., 91; 1499 ГОКІР); хожєвали 1 (1455 Созі. II, 774). 
Див. ще *НАХОДИТИ1 1, ПЄРЄХОДИТИ 1, 2, *ПРИ- 

ХОДИТИ 1, З, ХОДИТИ 1, 3, 6. 
*ХОЛДОВАТИ див. ГОЛ ДО ВАТИ. 
* ХОЛДОУН ч. (1) (стч. Ьоіб, стп. ЬоІсі, сен. ЬоМ) 

феодальне помістя, феод: Тиж не имамо ани хочем ннкото- 
рьіх зємль, алибо панствь, мість, алибо холдоун, прАз во¬ 
ли и прАз особного произволєня... королі... отдаліти 
(Сучава, 1462 ВО II, 284). 



ХОЛДОУНОК — 511 — ХОМА 

ФОРМИ: род. мн. холдоун (1462 В О II, 284). 
* ХОЛДОУНОК ч. (1) (сен. ЬиІс1і£ип§) О холдоу ■ 

н о к дати (1) принести васальну присягу на вірність: 
А далєи слюбоуємо: имамо... єго освіцєности... олдовати, 
вірьі нашои холдоунок дати (Сучава, 1462 Ви II, 284), 
ФОРМИ: знак. одн. холдоунок (1462 ВО II, 284). 
Див. ще *ГОЛДЬ. 
*ХОЛДЬ див. *ГОЛДЬ. 
*ХОЛИНЕВСКИИ ч. (2) (особова назва): и отець нашь... 

100 копь веліль заплатити тому Петру Холиневскому 
(Кам’янець, 1494 АЛМ 54). 
ФОРМИ: род. одн. Холиневского (1494 АЛМ 54); дав. 

одн. Холиневскому (1494 АЛМ 54). 
*ХОЛМСКИИ див. ХОЛМЬСКИЙ. 
*ХОЛМСКЬІ див. ХОЛМЬСКИЙ. 
ХОЛМЬ 1 ч. (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімь ми... дали єсми имь... єдно село... на ста* 
ромь хотарі ихь, на имА крьницА о(т) холмь, да осадА(т) 
собі село (Сучава, 1443 Сові. II, 149). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) холмь (1443 Сові. II, 149). 
* ХОЛМЬ3 ч. (3) (назва головного міста Холмського 

князівства): по ишєствьи стго дха за в нєдли литовьскимь 
кнАзємь стати оу холмі (б. м. н., 1352 Р 6); А писань 
листь вь Хольмі (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: місц. одн. оу (вь) холмі, Хольмі (1352 Р 6; 

1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
* ХОЛМЬСКИЙ, ХОЛМЬСКИЙ прикм. (14): королеви 
держати лвовьскую землю... а намь держати... холмьскую 
берєстиискую исполна жь (б. м. н., 1352 Р 6); Благосло¬ 
венне Ісидора, митрополита Киевского... старостами 
холмьскимь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); и за тьім єш- 
чє до нас прислал пан нашь король... подкомориєго Холм- 
ского (Сучава, 1468 ВП II, 305); Се я Банко Скєрдієвнч... 
пан холмьский... вьізнаваю, иж... продал єсми... вічную 
отчизну свою (Володимир, 1470 А8 І, 64—65); тую 
дань оусго спо(л)на па(н) олє(х)но имає(т) давати дяди 
своєму па(н) хо(л)мскомоу (Львів, 1478 ЗРМ)\ А с нами 
в тот чась бьіли пань Олехно Скорута, подкоморній (!) 
земли Холмское (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. холмьский, холмьский, хо(л)мски(и) 

4 (1376 Р 22; 1433 Р 122; 1470 А5 І, 64; 1478 ЗРМ)\ 
хо(л)мскьі 1 (1445 Сові. II, 729); род. одн. ч. холмского 
(1376 Р 22); дав. одн, ч. хо(л)мскомоу (1478 ЗРМ)\ знах. 
одн. ч. холмского (1468 ВО II, 305); місц. одн. ч. при холмь- 
скомь (1376 Р 22): род. одн. ж. холмьскоє, Холмское 
(1376 Р 22; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); знах. одн. ж. холмь¬ 
скую (1352 Р 6); дав. мн. холмьскимь (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 
5). 
Пор. *ХОЛМЬ3. 
ХОЛОВАТЇИ ч. (2) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... знаменито чиним... ож(є)... слоуга наш Холоватїи 
н сь своими падчєрицами... продали свою ... отниноу (Су¬ 
чава, 1484 ВО І, 285). 
ФОРМИ: наз. одн. Холоватїи 1 (1484 ВО І, 285); зам.. дав. 

слоузі холоватїи 1 (1484 ВО І, 285). 
ХОЛОНЕВСКИЙ прикм. (1): А се я, Богдан холоневс- 

кий Мьішчичь... делиль єсми з братомь своимь и з Дмит- 
ромь отчизною нашою Холоневомь (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. холоневскнй (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
Пор. * ХОЛУНЕВЬ. 
*ХОЛОНЕВЬ див. *ХОЛУНЕВЬ. 
*ХОЛОПСКЬ!И прикм. (1) 0 х о л о п с к о є (пра¬ 

во) (сукупність звичаєво-правових норм, які стосувалися 
кріпаків) феодальне право: Такжє и он сам та и своими 
дітми... щобьі не давали и не платили холопскьім н татар- 
скьім правом николи ничєго, ни колодьі, ни дан щоби нико- 
торомоу своємоу паноу не платили, коли оу кого боудєт 
жити (Сучава, 1470 ВО І, 140). 

ФОРМИ: ор. одн. с. холопскьім (1470 ВО І, 140). 
*ХОЛОПСТВОс. (4) стан феодально залежного селянина: 

па(к) ли єго попрости(т), а о(н) гдє имєть жити, оу на- 
шєи земли, тамь да живє(т) слободно, на волоско(м) за¬ 
коні, а про холопство никто да ємоу нєсмієть оуспоми- 
нати и да єго нєможє(т) оувєсти (Дольний Торг, 1445 
Сові. II, 236); А кто схочєт єго или діти єго оувєсти 
опАт оу холопство... тот имаєт на сА видітн вєликоую 
казнь (Сучава, 1470 ВО І, 141). 
ФОРМИ: род. одн. холопства (1470 ВО І, 140); знах. одн. 

холопство (1445 Сові. II, 236; 1470 ВО І, 140, 141). 
ХОЛОПЬ ч. (2) феодально залежний селянин: ажє по- 

бігнєть русинь а любо руска или во львовь или холопь 
чии или роба видати єго (б. м. н., 1352 Р 6); ми Стєфан 
воєвод... чиним знаменито... ожє даємь и дали єсмьі сєс 
нашь лист нашємоу татарин(оу) и холопоу, що он побигль 
от нас... на то щоби он опАт за сА пришол и своими діт- 
ми до нас и до нашєи земли, а от холопства щоби он прош- 
чєнь бил (Сучава, 1470 ВО І, 140). 
ФОРМИ: наз. одн. холопь (1352 Р 6); дав. одн. холопоу 

(1470 ВО І, 140). 
* ХОЛОП ЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

княз великий Олександро... чинимь знаменито... ижеть... 
дали есмо ему у Луцькомь повете село Холопи на Случи 
(Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60). 
ФОРМИ: знах. Холопи (1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60). 
* ХОЛОП АЧ Ь ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Холопичі: мьі великий кнзь швитрикгаиль... дали єсмо 
ємоу... село холопАчь оу володимєрскомь повіте (Луцьк, 
1451 Р 156). 
ФОРМИ: знах. одн. холопмчь (1451 Р 156). 
ХОЛТІЮЛ ч. (3) (особова назва): ми Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє... дали єсмн..» томоу св.Атомоу 
монастироу цигане на имі... Калинча сьінь Тотин сь чє- 
лідєю, и НАнчюл холтіюл (Сучава, 1487 ВО І, 312); И 
такождєрє єсми дали... нашєи црькви... татарє на имі... 
Копка сь чєлідєю и брать єго Нинга холтіюл (Сучава, 
1488 ВО І, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. холтіюл (1487 ВО І, 312; 1488 ВО І, 

342). 
ХОЛУНЕВЕЦЬ ч. (2) (назва присілка у Волинській 

землі): мьі, великий княз Александро... чинимь знаме¬ 
нито... иж... дали есмо ему у Перемилскомь повете село 
Холуневь, а кь тому Холуневець (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 
8/ІУ, 16—17); Ви дівши есмо службу намь вірную... 
дали есмо пану Петру Мушчичу у Перемилскомь повіті 
тая имінія на имя Хулевь, а Холуневець (Вільна, 1492 
АЛМ ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн. Холуневець (1492 АЛМ ЗО); знах. 

одн. Холуневець (1451 АрхЮЗР 8/IV, 17). 
"ХОЛУНЕВЬ ч. (2) (назва села у Волинській землі) 

Холонів: мьі, великий княз Александро... чинимь знаме¬ 
нито... иж... дали есмо ему у Перемилскомь повете село 
Холуневь (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 16—17); А се я, 
Богдан Холоневский Мьшічичь... делиль єсми з братомь 
своимь и з Дмитромь отчизною нашою Холоневомь (б. м. 
н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18). 
ФОРМИ: знах. одн. Холуневь (1451 АрхЮЗР 8/IV, 17); 

ор. одн. Холоневомь (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
*ХОЛЬМЬ див. * ХОЛМЬ 2. 
ХОМА ч. (1) (особова назва, цсл. 'Оюма, гр. 0о)рл£, 

гебр ТЬотаз): Мьі ккА(з) двдь дмитриєви(ч)... хома би- 
люрминь... чинимьі знамєни(т)... како кеди... кнА(з) вє- 
лєбньш дмитрии... королеви польскому... слюби(л) а мьі... 
ислюбуємьі за нєго... ижє... вірє(и) будє(т) (Лучиця, 
1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. хома (1388 Р 38). 
Див. ще ТОМ А, *0ОМА. 
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•ХОМЄКОВИЧЬ див. ХОМ'БКОВИЧЬ. 
ХОМИЧ^ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли... пань 

Фєдко канцлєрь нашь, а пан Фєдко Хомич крайчий (Луцьк, 
1446 АЗ III, 5). 
ФОРМИ: «оз. одн. Хомич (1446 Л5 III, 5). 
ХОМИЧЄЩІИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тЄмь мьі... дали єсми ємоу... села на имА... садо¬ 
ва и хомичєщїи (Сучава, 1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: наз. хомичєщїи (1420 Сові. І, 135); род. хоми- 

чєщи (1420 Сові. І, 135). 
ХОМОР див. ХОМОРЬ. 
•ХОМОРЬ1 див. ХОМОРЬ. 
ХОМОРЬ 2 ч. (1) (назва монастиря у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі Стефан воєвода... чиним знаменито... ожє... да 
оутврьдим иаш монастир имєноуєм Хоморь (Сучава, 
1459 ВО І, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. Хоморь (1459 Вй І, 34). 
ХОМОРЬ, ХОМОР ч. (26) (назва річки у Молдавському 

князівстві): мьі алєксандрь воєвода... дадо(х) монастироу 

пана ивана дворника оуспєнїоу стои бци єжє є(ст) на хо- 
морю єдно село на врьхь солонцА (Сучава, 1415 Сові. І, 
116); а господство мьі сьм дал и повєрноул тоє селище 
на имЄ ПолЄна, на оустїє Хомора (Сучава, 1490 ВИ І, 
436). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от хоморь, хомор, хомо(р) 

(1487 А А Я; 1490 ВИ І, 436, 437; ДГСХМ); род. одн. хо¬ 
мора (1454 Соя/. II, 513; 1456 ГПХМ; 1459 ВО І, 34; 1467 
ВО І, 120, 121; 1475 ВО І, 203; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ); 
знах. одн. хомо(р) (1490 ДГСХМ); місц. одн. на хоморЄ 
2 (1428 Сові. І, 233; 1429 Сові. І, 269); на хоморю 1 (1415 
Сові. І, 116). 

•СН0МС7У^КУЛ прикм. (2): ВШ паш сгоіогп іуіе 
Іігусгапе... і ргозіїі и паз гешіі, па ішіа СЬютсгупзкоу 
(Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
ФОРМИ: род. одн. ж. СЬошсгупзкоу (1478 АрхЮЗР 

4/1, 8); знах. одн. ж. СЬотсгупзкиіи (1478 АрхЮЗР 
4/1, 8). 
ХОМІїКОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): а при томь били 

свЄдци... пань андриАшь пань борись хомєковичь (Коло¬ 
мия, 1398 Р 57); а той рьчи свьдьци... пань михалко гра- 
бовьцкии борись хомЬковичь (Галич, 1409 Р 74); Сє А 
грицко Аглищєвичь и своєю маткою... продали єсмо паноу 
сєнкоу хомєковичю коуть полА (б. м. н., 1463 ГГД). 
ФОРМИ: наз. одн. хомєковичь (1398 Р 57; 1409 Р 74); 

дав. одн. хомєковичю (1463 ГГЯ)- 

ХОМ'ЬКЬ ч. (2) (особова назва): кн(ж)ии писарь хомЄкь 
писаль (Ольховець, 1445 СРК)\ мьі великий кнзь шви- 
трикаило олкєрдови(ч)... вєрноули єсмо слоузЄ нашємоу 
хомЄкови молодомоу на имА сєнкови єго очьіноу смор- 
довь (Луцьк, 1451 ДГШХ). 
ФОРМИ: наз. одн. хомЄкь (1445 СРК); дав. одн. хомЄкови 

(1451 ДГШХ). 
ХОНЬКА ж. (4) (особова назва, пор. вєония): а про то та 

пани хонька... оуздала єсть тоть мунастьірь калєниковь 
иванови губцЄ (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. хонька (1378 Р 26); дав. одн. хоньци 

(1378 Р 26). 
•ХОРАЄЦЄВЬ див. ГОРАИЦЄВЬ. 
•ХОРАЄЦЬ див. ГОРАЄЦЬ. 
ХОРАЄЦЬ див. ГОРАЄЦЬ. 
ХОРЖА ч. (2) (особова назва): И оуставшє слоуга наш 

Стан Хоржа та заплатил оуси (тоти... пинЄзи...) ... Да- 
ноу Сок(ол) (Сучава, 1473 ВО І, 190). 
ФОРМИ: наз. одн. Хоржа 1 (1473 ВО І, 190); зам. дав. 

Станоу Хоржа 1 (1473 ВО І, 190). 
•ХОРЖЄСКУЛЬ ч. (2) (особова назва): мн алєксандрь 

воєво(д)... знаменито чини(м)... ожє.„ бьло(ш) хоржєс- 
ку(л)... и иоа(н) хоржєску(л) (слу)ж(или) на(м) право и 
вЄрно (Сучава, 1453 Сові. її, 467). 

ФОРМИ: наз. одн. хоржєску(л) (1453 Сові. II, 467). 
ХОРЖЄЩЇИ, хоржєщи мн. (4) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): ТЄм мьі... дали... єсми ємоу... села 
на имЄ лєвкоушєщи... (и) хоржєщїи (Сучава, 1442 Сові. 
II, 96); и достало сє слоузЄ (на)шємоу Исаю... села на имЄ 
Хоржєщїи и половина от Ньнєщи (Сучава, 1490 ВО І, 
403). 
ФОРМИ: наз. хоржєщїи 3 (1442 Соз^. II, 96; 1490 ВО І, 

403); хоржєщи 1 (1453 Сові. II, 467). 
•ХОРИНЧА ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тЄмь мьі... дали єсмьі ємоу... осємь сель... на хо- 
ринчи кавадинєщи (Сучава, 1436 Соз^. І, 488). 
ФОРМИ: місц. одн. иа хоринчи (1436 Сові. І, 488). 
•ХОРЛОВСКЬІ 1 прикм. (11): ми Илїа воєвода ... чи- 

нимь знаменито... ажє дало єст господство ми єдноу поу- 
стьшю монастирю от ПолЄни... подли прикоутьковт* 
Хрьловскьіх (Сучава, 1438 7) 27); мнСтєфань воєвода... 
чинимь знаменито... ожє прїидоша прАд нами... наши оубо- 
зи люди... и продали намь свою правоую и питомоую о(т)- 
ниноу, єдинь виноград оу Хорловскомь хотарА (Сучава, 
1470 ВО І, 149—150); 
Хрьловска гора (6) (назва гори у Молдавсь¬ 

кому князівстві): И оу том також прїидє прАд нами... 
НастА, кнАгинА пана Юга вистАрника... и продала свою 

правоую отниноу, єдноу фалчоу и В фєртал(и) винограда 
на Хрьловскоу гороу (Гирлов, 1499 ВО II, 153); хор- 
л о в с к и и_ трьгь (1) (назва міста у Молдавському 
князівстві) Гирлов: ми Стєфань воєвода... чинимь знаме¬ 
нито... ожє прїидоша прАд нами... наши оубози люди от 
Хорловскаго трьгоу... и продали намь свою правоую и 
питомоую о(т)ниноу (Сучава, 1470 ВО І, 149—150); до¬ 
рога Хроловская (2) див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Хорловскаго (1470 ВО І, 150); 

місц. одн. ч. оу Хорловскомь (1470 ВО І, 150); род. одн. ж. 
Хроловской (1468 ВО І, 127); знах. одн. ж. Хрьловскоу 
4 (1499 ВО II, 147, 153, 154); Хроловскоую, Хрьловскоую 
2 (1468 ВО І, 128; 1499 ВО II, 154); ! Хрьлоскоу 1 (1499 
ВО II, 147); род. мн. Хрьловскьіх (1438 О В Ас 27). 
Пор. *ХРЬЛОВЬ. 
ХОРЛОВСКЬІ 2 ч. (8) (особова назва): а на то вЄра моА... 

вЄра бьрлина хьрловскаго (б. м. н., бл. 1400 Сові. І, 27); 
а на то є(ст) вЄра... боярь наши(х)... вЄра пана <шан)дра 
хроловского, вЄра пана тадора васковича (Сучава, 1453 
Сові. II, 468). 
ФОРМИ: наз. одн, ч. хорлозскьі (1404 Сові. її, 625); 

род. одн. ч, хорловского, хорловьского 3 (1403 ДГА А; 
ЯЗ 339; 1411 Сові. І, 85); хрьловского 2 (1400 7)7/?«А» 
433; Сові. І, 37); хроловского 1 (1453 Сові. II, 468); хьрлов¬ 
скаго 1 (бл. 1400 Сові. І, 27). 

*ХОРЛОВЬ див. *ХРЬЛОВЬ. 
•ХОРЛОВЬСКИИ див. ХОРЛОВСКЬІ \ 
•ХОРЛОВ'бНЬ див. ХРЬЛОВ'ЬНЬ. 
•ХОРНЄЦЬ див. *ГОРНЄЦЬ. 
ХОРОДНИКЬ див. ГОРОДНИКЬ. 
•ХОРОДНИЧАНЬІ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): А хотар той половини село от хородничан да 
єст от оусєго хотара половина (Сучава, 1495 ВО II, 249). 
ФОРМИ: род. хородиичан (1495 В О II, 249). 
•ХОРОДОКЬ ч. (2) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): а хотарь дворєнєщи(м)... о(т) доуба повніше 
хородка, о(т) хородка иа доуриоую (зіс.— Прим, вид.) 
(Сучава, 1446 Со5^., 1446 Соз^. II, 270). 
ФОРМИ: род. одн. хородка (1446 Сові. II, 270). 
•ХОРУГОВНЬІИ прикм. (2) О п а н ь х о р у г о'в'* 

ний (1) див. ПАНЬ 1; шляхта хоруговная 
(1) див. ШЛЯХТА. 
ФОРМИ: наз. мн. хоруговньїе (1438 Р 140). 
•ХОРОУГОВЬ ж. (5) (військовий прапор, також вій¬ 

ськовий загін) хоругва: уставлАємь ижє ка(ж)ди(и) 
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рьїцєрь а любо простьі(и) зєменїнь коли хороугь(ви) по(д)- 
нєсоуть што умєль своєго мєстца стєрє(ч) а хороугвї 
своєи бороніть (XV ст. ВС 10 зв.). 
ФОРМИ: род. одн, хопоугвТ (XV ст, ВС 10 зв,); ор, одн, 

хороуго(в)ю, хороуговью (XV ст. ВС 5 зв., 10 зв.); знах. 
мн. хороугь(ви) (XV ст. ВС 10 зв.). 
ХОРОУЖИ» ХОРУЖИИ, ХОРУЖГИ ч. (9) (стп. 

сЬог^гу) (у Королівстві Польському і у Великому князів¬ 
стві Литовському) службовець, ідо відав організацією 
ополчення із бояр і шляхти: Мьї воицехь... ярцибискупь 
гнЬздєнскии... миколаи с костєлца хоружии... слюбуємьі 
и записуємьі сА стєцку воєводЬ... ижь вшитки... записи... 
ховати нмЬють (Ланчиця, 1433 Р 122—123); мьї стєфань 
воєво(д)... чинимь знаменито... ажє єсмо оумолвили и с... 
паньї и с коруни по(л)скоА... на имЬ, пань янь с чиже¬ 
ва...* пань григорь стромило, хоружїи ливовски... ажє 
имаємь записи держати наши(х) пєрє(д)ковь (Серет, 1445 
Сові. II, 729); а при (томь) били: ключникь луцкии Бог¬ 
дан Сєнкович Гоский... пай Гринко Козииский хоружий 
луцкии (Луцьк, 1494 А5 І, 102). 
* ФОРМИ: наз. одн. хоружий, хоружїи, хороужий, хо- 
ро}ж ш 8 (1433 Р 122; 1445 Сові. II, 729; п. 1450 ПИ № 9; 
146ь АЗ І, 61; 1467 СП № 13; 1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 
20; 1490 Пам.\ 1494 АЗ І, 102); хороужи 1 (1466 АЗ І, 
61). 
ХОР'Й дав. ГОР'Й. 
ХОТ див. ХОТА 2. 
ХОТАР див. ХОТАРТ). 
*ХОТАРИТИ дієсл. недок. (21) (молд. хотзрничи, пор. 

мад. Ьаіаг «межа») (встановлювати межі, границі якоїсь 
території) межувати: а хотарь тЬмь двомь сєломь коуда 
хотарили и оуживали из вЬка (Сучава, 1412 Ш#«Л» 440); 
а на то, коли єсмн хотарили то(т) хотарь, бьіль са(м) 
г(сд)вами (Сучава, 1456 Сові. II, 583); а от (инших) сто- 
ро(н),по старомоу (хотароу) и коуда хотарил пан Щєфоул 
прькалабь и сь мєжїяши (Гирлов, 1499 ВВ II, 148). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. хотариль, хотарил, хота- 

ри(л), хота(рил) (1424 Сові. II, 956; 1438 О В Ас 27; 
1446 Сові. II, 270; 1455 Сові. II, 525; 1461 ВИ І, 45; 
1473 ВВ І, 181; 1479 ВВ І, 221; 1493 ВВ II, 27; 1497 ВВ 
II, 100; 1499 ВВ II, 148 і т. ін.); ї ос. мн. єсми хотарили 
(1456 Сові. II, 583); 3 ос. мн. хотарили (1412 ВІр«А» 440; 
1492 ВВ І, 510); пперф. З ос. одн. ч. бьі(л) хотари(л) (1456 
миі._2_із). 

*ХитАРНИКЬ ч. (3) (молд. хотарник, пор. мад. Ііа- 
іаг «межа») (особа, яка встановлювала межі, границі 
якоїсь території) межувальних: а хотарници бьіли пань 
мьінзу(л) и пєтришорь (Сучава, 1446 ПГСПМР); той вє(с) 
хота(р) а хотарни(к) бьіль оана жоуличоу ($іс.— Прим, 
вид.) (Сучава, 1453 Сові. II, 445), 
ФОРМИ: наз. одн. хотарни(к) (1453 Сові. II, 445); наз. 

мн. хотарници, хотарни(ци) (1446 ПГСПМР; 1453 
Сові. II. 445). 
ХОТАРЬ, ХОТАРЬ, ХОТАР ч. (998) (молд. хотар, 

мад. Ьаіаг) І. (природна або умовна лінія, яка відмежо¬ 
вує одне володіння від іншого) межа, границя (911): а хо¬ 
тарь нмь нижни о(т) марьішєвьци валь щто (!) по пєрєкь 
полА до сєрєта (Роман, 1392 Сові. І, 7); А хотарь Драго- 
синєщомь, што на ДобротворЬ и Пожарить, почєнши от 
издолоу, от Ласловова хотар А Добротворь н Пожарита, 
до верха (б. м. н., 1426 ВАМ 22); А хотар томоу сєлоу 
Греком почєнши от берег Сирєта от знамєннои тополи чє- 
рес лоужкоу оу могилоу копаною... а от толЬ гори поутом 
до хотарь ТєлєбАчинского, а от ТєлєбЬчинцєх по старо¬ 
моу хотароу, коуда из вЬка оживали (Сучава, 1488 ВВ І, 
348); А хотар томоу вишєписанномоу сєлоу на имЬ Ботє- 
щимь що на Я лан А да ест о(т) оусих сторон по старомоу 
хотароу, по коуда из вЬка оживали (Ясси, 1500 ВВ II, 175). 

2. територія або частина території села, селища і т. ін., 
визначена певними межами (83): то ему хотарь всєак(ь) 

(? — Прим, вид.) (Роман, 1392 Сові. І, 8); а тако(ж) к томоу 
сєлоу и к том(оу) ($іс.— Прим, вид.) хотарю и сєрбоулова 
полЬна (Сучава, 1448 Сові. II, 300); ми стєфань воєвода... 
чиним знаменито... оже... слоуга наш пєтрь вилна... дал 
своим оуноуком... лазороу и бьлошоу... трєтїю част от 
хотарь, от єго село от пєтрєщи на вилнои (Васлуй, 1472 
Сові. 5. 87); то єсть весь хотарь той селище (б. м. н., 1500 

7); 
хотарь имати (2) бути власником якоїсь тери¬ 

торії: а хотарь тЬмь двомь сєломь що би имали и на водЬ 
на чухри а би оучиниль оу ни(х) соби млини'(Сучава, 
1429 Сові. І, 258); а хота(р) да имає(т) томоу поустиню (!) 
о(т) оуси(х) сторо(н), коулко оузможє(т) оживати єдно се¬ 
ло досьі(т) и оранїємь и синожєтми (!) (Сучава, 1455 Сові. 
II, 559); чинити хотарь (1) див. ЧИНИТИ 6. 

3. межовий знак між земельними ділянками або терито¬ 
ріями сіл (1): и поставили тому хотари почєнши дорогою 
банскою до ротимпановьі могили (Сучава, 1423 Ш#«Л» 
447). 
ФОРМИ: наз. одн. хотарь, хотар, хотар(ь) 209 (1392 Сові. 

I, 7; 1415 Сові. І, 122; 1424 Сові. І, 162; 1429 Сові. І, 290; 
1434 Сові. І, 386; 1442 Сові. II, 87; 1456 Сові. II, 577; 1462 
ВВ І, 63; 1480 ВВ І, 239; 1500 $£> 7 і т. ін.); хота(р), хо¬ 
тар 160 (1428 Сові. І, 224; 1434 Сові. І, 374; 1447 Сові. ,11, 
273; 1453 Сові. II, 468; 1461 ВВ І, 45; 1470 ВІР^А* 522; 
1479 ВВ І, 224; 1484 ВВ І, 278; 1490 ДГСХМ; 1500 ВВ 
II. 175 і т. ін.): хотарь 99 11400 Сові. І. 37: 1414 Ссві. І. 
іГі; 1426 Сові. ї, 182; 1439 Сові. II, 46; Ї455 Сові. II, 544; 
1466 ВВ І, 115; 1470 ВВ І, 148; 1480 ВВ І, 243; 1490 ВВ І, 
396; 1500 ВВ II, 173 і т. ін.); зам. род. о(т) и(х) хотарь 
З (1452 ВІП«А» 500; 1460 Сові. 3. 34); до хотарь 3 (1428 
Сові. І, 209; 1467 Сові. 5. 69; 1472 Сові. 5. 87); ! отарь 
1 (1428 Сові. II, 202); зам. дав. по старомь хотарь 2 (1459 
Сові. 3. 22; 1493 Сові. 5. 176); род. одн. хотара, хотар(а) 
46 (1409 Сові. І, 69; 1411 Сові. І, 84; 1466 ВВ І, 113; 1472 
Сові. 3. 88; 1488 ВВ І, 297; 1489 ВВ 1, 367; 1490 ВВ І, 
386; 1492 ВВ І, 506; 1495 ЗСІМ; 1499 ВВ II, 163 і т. ін.); 
хотарь, хотарм 28 (1392 Сові. І, 8; 1424—1425 ВВАс 
19; 1433 Сові. І, 359; 1454 ПГПММ; 1466 ВВ І, 
115; 1479 ВВ І, 228; 1483 ВВ І, 275; 1489 ВВ І, 373; 1491 
ВВ І, 449; 1500 Сові. 5^234 і т. ін.); хотар, хота(р) 2 (1458 
МІН. Вос. 122; 1466 ВВ І, 113); дав. одн. хотароу, хотару 
162 (1411 0/#«Л» 439; 1424 Сові. II, 593; 1434 Сові. І, 374; 
1448 Сові. II, 317; 1458 Ш#«Л» 512; 1464 Сові. 5. 59; 1479 
ВВ І, 226; 1484 ВВ І, 277; 1490 ВВ І, 386; 1500 ДА 260 
і т. ін.); хотарю 55 (1427 Сові. І, 196; 1429 Сові. І, 258; 
1442 Сові. II, 88; 1453 Сові. II, 454; 1464 0/#«Л» 517; 1473 
ШКН; 1480 ВВ І, 243; 1487 ВВ І, 295; 1493 ВВ II, 22; 
1500 Сові. 5. 234 і т. ін.); хотарєви 1 (1427 Сові. І, 196); 
знах. одн. хотарь, хотар 13 (1435 МЗФ; 1455 Сові. II, 531; 
1456 Сові. II, 582; 1456 £>//?«Л» 511; Сові. II, 582, 583; 
1458 ВВ І, 8; 1463 Сові. 3. 45); хотар, хота(р) 13 (1423 
ВІП«А» 447; 1428 Сові. І, 224; 1455 Сові. II, 526; 1456 
£/#«Л» 511; 1458 ВВ II, 8; 1459 £/#«Л» 514; 1484 ВВ І, 
278; 1491 Соя/. 5. 157; 1499 Вй II, 154); хотарь 7 (1423 
Ш#«Л» 447; 1452 Соя/. II, 422; 1458 МІН. Вос. 122; 1487 
ВВ І, 292; 1499 ВВ II, 153); ор. одн. хотарємь, хотарєм, 
хотарє(м) 11 (1427 Сові. І, 196; 1431 Сові. І, 317; 1432 Сові. 
І, 331; 1443 Сові. II, 131; 1449 Сові. II, 386; 1452 Сові. II, 
422; 1453 Сові. II, 453; 1456 Сові. II, 582; 1461 ВВ І, 45); 
хотаромь, хотаро(м) 7 (1428 Сові. І, 209, 233; 1429 С05/. 
I, 269; 1432 ДГВІИ; 1433 Сові. І, 364; 1459 Сові. 8. 22); 
місц. одн. иа (оу, по, о) хотари 19 (1420 Сові. І, 135; 1432 
ДГВІИ; 1442 Сові. II, 101; 1445 Сові. II, 212; 1456 Сові. 
II, 569; 1458 ВВ І, 8; 1470 £>/Д«Л» 522; 1479 Сові. 3. 98; 
1488 ВВ І, 345; 1491 ВВ І, 464); на (у) хотарь, хотарм 9 
(1415 Сові. І, 122; 1429 Сові. І, 269; 1443 Сові. II, 149; 1448 
Сові. II, 359; 1456 Сові. II, 531; 1463 ВВ І, 73, 74; 1470 
В В І, 150); у хотароу, хотару 8 (1437 МІН. 203; 1438 Сові. 
II, 14; 1456 ВІДхАь 511; 1458 ПГСММЦ; 1493 ВВ 11, 
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31; 1495 ВО II, 39, 59); оу хотарю 6 (1428 Сові. І, 209; 
1432 ДГВЇН; 1433 Сові, І, 359; 1456 ГПХМ; 1484 ВО І, 
278); оу хотарє 1 (1438 ОВАс 27); у хотар 1 (1490 ВО І, 
394); наз. мн. хотарьі 2 (1409 Сові. І, 64; 1420 Сові. І, 135); 
котари 2 (1428 Сові. І, 209; 1443 Сові. II, 120); зам. дав. 
по старьіми хотарє 1 (1473 В О І, 187); дав. мн. хотаромь, 
хотаромь, хотаром, хотаро(м) 10 (1422 ДГОБ; 1423 Сові. 
I, 157; 1425 Сові. І, 173; 1428 Сові. І, 218; 1433 Сові. І, 
353; 1440 МіН. 208; 1470 ВО І, 153, 155; 1484 ВО І, 278); 
хотарємь, хотарємь, хотарєм, хотарє(м) 8 (1433 Сові. І, 
350; 1445 Сові. II, 219; 1452 Сові. II, 426, 432; 1453 Сові. 
II, 472; 1467 ВО І, 119; 1476 ВО І, 209; 1479 ВАМ £2); 
хотарим 1 (1490 ВО І, 434); знах. мн. хотари (1420 Сові. 
І, 135; 1423 ОІН«Ат> 447); ор. мн. хотарми, хотарьми 41 
(1403 ДГАА; 1411 МіН. АІЬ.; 1428 Сові. І, 206; 1435 Сові. 
I, 403; 1436 Сові. І, 476; 1439 Сові. II, 46; 1442 Сові. II, 93; 
1452 Сові. II, 422; 1471 ДГСМПБ; 1488 ВО І, 345 і т. ін.); 
хотари 38 (1426 ВАМ 22; 1431 Сові. І, 315; 1435 МЗФ 3; 
1443 ПГСММ; 1455 Сові. II, 544; 1470 522; 1481 
ВО І, 249; 1490 ВО І, 392; 1495 ВО II, 69; 1499 ВО II, 167 
і т. ін.); хотари 24 (1415 Сові. І, 116; 1429 Сові. І, 290; 1436 
Сові. І, 488; 1437 Сові. І, 520; 1438 472; 1439 Сові. 
II, 42; 1440 Сові. II, 65; 1443 ВАМ 41; 1445 ОІН«А» 483; 
1448 Сові. II, 305 і т. ін.); хотарми 1 (1499 ВО II, 144); 
місц. мн. на хотарє(х) 1 (1431 Сові. І, 317); на хотаріх 
І (1426 ВАМ 22). 

! ХОТАРЬІМ (СТАРЬІМ) (1): а хотарь ти(м) трє(м) сє- 
ломь да будє(т) по хотарьі(м) (!) хотаромь куда изь вика 
оживали (Сучава, 1423 Сові. І, 154). 
Див. СТАРЬІИ. 
ХОТЄ1 див. ХОТА Ч 
ХОТЄ2 див. ХОТА 2. 
•ХОТЄНЬСКЬІИ див. ХОТИНСКЬІИ. 
* ХОТЄНЬ1 ч. (2) (назва волості в Київській землі): Сеньку 

Ралоиовичу волость Хотень иа сесь годь (б. м. н., 1482— 
1491 АрхЮЗР 7/II, 9). 

'ЮРМИ: знах. одн. Хотень (1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
•ХОТЄНЬ2 див. ХОТИН. 
•ХОТЄТИ див. ХОТІТИ. 
ХОТЕЧОВСКИИ ч. (1) (особова назва): В Берестьи... 

Оидрей Хотечовский, а Петько личбу делали з мьіта воло- 
димерского (Берестя, 1496 АЛРГ 78). 
ФОРМИ: наз. одн. хотечовский (1496 АЛРГ 78). 
ХОТИН, ХОТІНЬ ч. (51) (назва містечка на Буковині) 

Хотин: а кто имєть повести кони или кобьільї до камАн¬ 
ди... а што бьіло дати ему у чєрновьци, то имєть дати у хо- 
тини (Сучава, 1408 Сові. II, 632); писа(н) листь оу хотіни 
(Хотин, 1448 Сові. II, 738); А на то ест... в. п. Нєгрила 
прькалабьі от Хотин (Гирлов, 1499 ВО II, 160). 
ФОРМИ: наз. одн. хотин 2 (1470 ВО І, 153; 1491 ВО І, 

453); хотінь 1 (1436 Сові. II, 706); род. одн. Хотина 18 
(1479 ВО І, 222; 1487 ВО І, 292, 310, 312; 1488 ВО І, 318, 
325, 356; 1489 ВО І, 367; 1490 Сові. 5. 141; 1491 ВО І, 445 
і т. ін.); Хотин, хоти(н) 10 (1487 Сові. О. 7; 1490 ВО І, 
368; 1493 ВО II, 22; 1494 ВО II, 33, 35, 37, 38; 1499 ВО II, 
160); хотині, хотииа 3 (1453 Сові. II, 472; 1493 ПГВСП; 
1497 ВО II, 96); хотєнл 1 (1499 ВО II, 450); знах. одн. 
хоти(н) (1455 Сові. II, 774); ор. одн. хотииєм, хотииємь 
З (1467 ВО II, 297, 298); хотіиємь 1 (1436 Сові. І, 481); 
І хотииі 1 (1456 Сові. II, 577); місц. одн. у хотиии 7 (1408 
Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 1435 465; 1455 
Сові. II, 775; 1456 Сові. II, 790; 1457 Сові. II, 810; 1460 
ВО II, 274); оу хотіни 2 (1448 Сові. II, 735, 738). 
ХОТИНСКЬІИ, хотинскїи, хотинскьі, хотинс- 

КИ прикм. (201): а на то... віра пана гораєца хотиньского 
(Сучава, 1403 ДГАА); на которого соимоу кончанїє и 
діланїє... панове: пань Влаикоуль, и пань ГоАнь староста 
Хотинс(к)и... соуть сосланьї (під Хотином, 1467 В1д II, 
297); а иа то єст... віра пана тоадєра и нєгрило хотииски(х) 
(Сучава, 1500 Сові. 3. 234). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. хотински, хотии(с)ки, Хотинс(к)и, 
хотинск(и), хоти(н)ски 7 (1467 ВО II, 297; 1470 ВО І, 
150; 1472 ВО 1, 170; Сові. О. 26; 1480 ВО І, 241; 1491 ВО 
I, 464; Сові. 3. 157); хотинскии, хоти(н)ски(и), сЬоіупзку] 
5 (1465 СЬ 176; 1472 ВО І, 172; 1473 ВО І, 187; 1474 РГС; 
1476 ВО І, 209); хотински, хоти(н)ски 4 (1456 ЗСФ; Сові. 
II, 577; 1471 ДГСМПБ; 1486 ВО 1, 290); хотинскїи, хо- 
ти(и)скїи 3 (1464 ВО І, 84; 1466 519); зам. род. 
маноила хотински і (1448 Созг. II, 306); Тоадєра хотинскїи 
2 (1467 ВО І, 121; 1497 ВО II, 111); род. одн. ч. хотинско- 
го, хотиньского, хоти(н)ского, хотинско(г) 110 (1403 
ДГАА; 1411 Сові. І, 85; 1439 Сові. II, 32; 1445 Сові. II, 236; 
1452 Сові. II, 426; 1455 Сові. II, 526; 1467 ВО І, 123; 1475 
ВО І, 206; 1483 Сові. 5. 122; 1495 Сові. 3. 194 і т. ін.); хо- 
тинскаго 20 (1438 ОВАс 28; 1439 Сові. II, 42; 1442 Сові. II, 
88; 1456 Сові. II, 569; 1458 ВО І, 25; 1466 ВО І, 106; 1470 
ВО І, 148; 1473 ВО І, 182; 1483 ВО І, 270; 1493 ВО її, 6 
І т. ін.); дав. одн. ч. хотинскомоу (1470 ВО І, 156; 1480 
ВО І, 241); знах. одн. ч. хотєньского 1 (1499 В О II, 450); 
ор. одн. ч. хоти(н)ски(м) (1457 Сові. II, 810); місц. одн. ч. 
зам. ж. оу хотинском (1441 ОВАс 40); наз. мн. ч. хотинс¬ 
кїи, хоти(н)скїи, хотииск(їи) 23 (1469 ВО 1, 138; 1473 
ШКН 165; 1487 ВО 1, 294; 1493 ВО II, 31; 1497 В О II, 98; 
Сові. 3. 212; 1498 ВО II, 126; 1499 ВО II, 140, 163, 424 
і т. ін.); хотинскии, хотин(ь)скии 7 (1495 ВО II, 90; 1497 
ВО II, 113; 1499 ВО II, 148, 155; 1500 ВО II, 173; Сові. 3. 
231; НА 261); хотинсци 3 (1470 ВО І, 141; 1471 ВО І, 
164; 525); хотінскїи 1 (1499 ВО її, 444); хотин(ь)- 
ски 1 (1499 НА 257); род. мн. хотинских, хотиискихь, 
хотински(х) 5 (1497 ВО II, 107, 115; XV ст. НРРГ; 1500 ВО 
II, 175; Сові. 5. 234); хотинских 2 (1499 ВО II, 136, 424); 
місц. мн. на хотинских (1499 ВО II, 136, 424). 
Пор. ХОТИН. 
•ХОТИНЬСКЬІЙ див. ХОТИНСКЬІИ. 
ХОТИТИ див. ХОТІТИ. 
ХОТКО див. ХОДКО. 
*ХОТЬІТИ див. ХОТІТИ. 
ХОТЬКО див. ХОДКО. 
ХОТЇ 1 див. ХОТА Ч 
ХОГБ 2 див. ХОТА 2. 
ХОГЙБЬІ наст. (1) (підсилювально-видільна): а они да 

тіжоуть и да ищоу(т) и(х) прі(д) игоумєно(м) кто коли 
боудє(т) оу храма стого нико(ли)... хоті бьі сьмьртиоє 
діло или боу(д) какоє (Ясси, 1449 Сові. II, 391). 
Див. ще ХОТА 2. 
•ХОТЯНСШ див. ХОТИНСКЬІИ. 
ХОТ'ЬНЬ див. ХОТИН. 

ХОТІТИ, ХОТИТИ дієсл. недок. і док. (ЗОЇ) !. (кого, 
що, кому, по кому, чого, робити що, без додатка) хотіти, 
бажати (чого) (57): я Любарть Кгедеминовичь... хотечи 
душу спасти записаль есми и даль село своє Рожьісче... 
соборной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1); 
а по старьімь дорогамь гостємь поити куда хочєть (б, м. н., 
1366 Р 14); возрєвшє єсмо на єго (так.— Прим. вид.) вір- 
ноую службу и хотАчє по нємь аж бьі тьімь ліпєи и вєр- 
ніи намь... послужиль... даємь ємоу и дали єсмо... при 
томь при всімь што коупиль (Краків, 1394 Р 54); мьі 
возрівши на єго верну службу и хотАчє по німь аж бьі 
намь вєрніи послужи(л)... дали єсмо и даємь наше село 
надієво (Львів, 1399 Р 59); сЬоііаЬ рак іу сіюііеі реге- 
тігуіа іоЬо з ЗгичІгукЬауїот, по ту іеЬе к їоти пе ргу- 

ризіут (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 140); мьі кнзь 
Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... 0(з)на(і)моуемо Си(м) Лис- 
то(м) Наши(м) Хто бьі На нє(го) Посмотрити Любо Чтоу- 
чи єго Слоухати боудє(т) хоті(в)... И(ж) мьі... При (в)сюи 
о(т)чи(з)ні И диди(з)ні... Є(го) зоставоую (Прилуки, 1459 
Р 171); того ра(д) ива(н) ись своими братїами они сі об¬ 
метали о(т) свою присігу и нє хотили присігнути (Васлуй, 
1474 РГС); Частокро(т) прїгожаєтсА шо(ж) діти... коли (ж) 
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доростоуть л*Ь(т) тогдьі хотА(т) ли(ч)бьі имє(т) своєго опє- 
катє(л)ника (XV ст. ВС 35 зв.); Ино за то, кажєть, ажь 
мєжьі вась тьш дєла такь сталисє, а онь биль сь вами 
взяль любовь и доконьчаньє и свойство сь вами вчьгниль, 
хотєчн сь вами доброго пожьітья и до вєка (б. м. и., 1499 
ВП II, 448). 

2. (що, чим, о чім, чого, робити що) намірятися, збира¬ 

тися (67): А кто о(т)имєть о(т) дркви стго никольї судитсА 

со мною пєрєдь бгмь єгда придєть праведний судии хотА 

судити живьімь и мртвьімь (б. м. н., бл. 1350 Р 8“9) ; пак 

ли бьі єго жь бь не дай хо(т)л би коли о(т)стати тонь иснн 
кнА(з) корибу(т) а либо єго д'Ьти... тогда ми... зємли єго 
хочємьі о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39); Што бьіль мой 
мужь, князь Ивань Семеновичь Кобрьінскій, небощикь, 
змислиль биль со мною и хогЬль биль записати десетину 
кь манастьіру... кь Кобрьіню ино онь небощикь... зь свь- 
та того изшоль, а тое десетиньї не посп'Ьль записати (Ко- 
бринь, 1401 АкВАК ПІ, 2); Не єсть то ди(в) ани новина ижє 
писа(л) такий рьчи которьіи писа(л) ка(к) нашь нєприя- 
тєль.., мьіслА и оумьісло(м) нєприятєлски(м) жадая а 
хотА своими льстивнми писмьі мисли вати противоу намь 
завжди... вврньї... нєкотороє о на(с) оувєстьі оу вот- 
пьньє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ Сказоуємь 
и оуставлАємь иолї хто имєє(т) л-Ь(с) алюбо доу- 
бровоу далеко о(т) сєб"Ь а хочє(т) лї свои свиньи гнати оу 
то(т) л-Ь(с) чєрє(с) чюжоє имЬнїє тогди нє можє(т) то(г) 
оучини(т) одно поутємь правимь што идєть о(т) того Л-Ь- 

соу (XV ст. ВС 38); у шу сЬоііІу о іош г рапогп шагкогп 
г]ебпаіу$іа (Тришин, 1500 ДПЖН). 

3. (робити що) наважуватися, хотіти (72): а пакь ли би 
иашь г(с)подарь нин-Ьшнии и потомь будушчии што би 
мислили, а любо хогЬли починати п-ротивь кролА коруни 
по(л)(с)ко*Ь, тогди мьі имамьі нашихь г(с)подарии о(т) то¬ 
го внимати (Сучава, 1395 Сові. II, 613); а коли бьіхомь 
хотіли любо сами взАти в нєго то селище єго осажєньє 
и роспаш-ь... тогди имаємь заплатити ему пАтьдєсАть 
гривє(н) полугрошки по той личбє какь оу подольской 
зємли идєть (Острог, 1427 Р 109); А хто би хогЬль земьли 
нашой утискь учинити, то имаем посполь боронити (б. м. 
н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); а хто би хотель ихь до року 
габати, и ти бн ихь оть тихь борониль, а вь мито би еси 
нашо и в промиту не уступался (Краків, 1487 РИБ 226); 
Ажто би хогЬль тоє пороушити, таковии да єст проклЬть 
от господа бога (Гирлов, 1499 ВЬ II, 163). 

4. (що) ухвалювати, постановляти (18): Тег іезШЬу 
сЬгезі’іапїп корізгсга ісЬ кагіі, аЬо кЬлуаІіот пасЬобії: 
сЬосгето, ііЬу, робіиЬ оЬусга}а пазго]е хетіі ргалу пазг- 
їсії, Ьуї кагап, а лузі ітепіа )еЬо та^иГ па паз зразії 
(Луцьк, 1388 ІРЬ 105); О тьі(х) хто забье(т) прїрожєна(г) 
своєго Хочє(м) о(т)коуль изискь алюбо прїбьітокь прїхо- 
(ди)ть о(т)тоулє тє(ж) и казнь имєєть бити (XV ст, ВС 29 
зв.); а такєжь хочомь на малихь соуд-Ь(х) ижє пєрвьш рокь 
и дроу(г)и простою нємоцью можєть о(т)ложїть а третій 
правою нємоцью (XV ст. СЯ 40). 

5. (кому чого, кого чим) зичити, бажати (2): Теж габпо- 
Ьо \у боти... пе сЬосгет Ьозіет теіі (Луцьк, 1388 2РЬ 
106); Ино которого єсмо чоловєка вєдали вь нашой зємли, 
што ємоу добра нє хотєль... того єсмо... зь зємли нашоє 
и вислали (б. м. н., 1496 ВИ II, 405). 

6. (робити що) бути готовим, хотіти (2): І тег, ]езі!іЬу 
... гаЬііо, а сгегег злуєйєсзілуо, пе тоїі болуезіі злуоіш ргі- 
]аїеіет, коіогу] Ьу )еЬо гаЬії, ]езіїїЬу топ лу руіапіи пе- 
коіогоЬо робоггепоЬо теіі: ту... па ргоіілуки робоггепоЬо, 
сЬосгет оЬгопсо^и Ьуіі (Луцьк, 1388 2РЬ 106); а ми мовж- 
дьг (!) бьі єсмо били хот-Ьли коу досвєтьч'Ьнью н(х) правди 
алюбо хитрости о(т)сю(л) с короуни н-Ькоторьш пану 
радний коу покоущЬнью такови(х) тадинковь к ва(м) до 

кнзьства великого послати (Брест Куявськиц, 1447—1492 
ЛКБВ). 

7. (у знач. неозначеної частки — у формі дієприслівни¬ 
ка або З особи теперішнього або минулого часів у сполуч, 
з питальними займенниковими прислівниками) завгодно 
(19): а волєнь продати и за дарь да (!) кому коли хочєть 
(Казимир, 1349 Р 4); Вол но резникомь... бидло купуючи, 
в ринку и в клеткахь своихь тушами и чвертями, и на шро¬ 
ти рубаючи, кому хотя продавати волио (Луцьк, 1389 
РЕА І, 27); Волєнь пан Оножко тоє имєнє Дажєв, куплю 
свою, продати отдати и кому хотя записати и замєнити 
(Володимир, 1475 А З І, 72); И князь Костянтинь передь 
нами рекь: в-Ьдаешь ли на мене што, мовь теперь передь 
господаромь е. м. и я ся радь того всего передь е. м. спра¬ 
вить, а потомь ти можешь... мовити на мене што хотя 
(Вільна, 1495 АЛМ 84). 

8. (робити що) (із запереченням) ухилятися (від чого) 
(2): а боудЬ(т) хто злостївє алюбо неправа нє хотА чи кь 
правоу стати а сьб"Ьжить алюбо сьидЬть... тогди є(г) им’Ьт 
нїє дЬди(ч)ство... имєєть бьітї в-Ь(ч)но ,на на(с) оузАто 
(XV ст. ВС 38 зв.— 39). 

9. (робити що) (із запереченням) уникати, остерігатися 
(1): а справєдлнвость нашоу вь:свєтли(в)ши о(т) ровности 
нє хочє(м)еА внламавати вароуючисА розлиянья (к)рови 
хрєстьяньскои (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 

10. (допоміжне дієслово у складі майб. І) (61): што ієстє 
просили нась... мьі хочємь ради то учинити вамь (б. м, н., 

1341 Р 2); а коли бь дасть стану митрополитомь я за то 

слюбоую и хочю дати ожє бь дасть моєму милому гдрю 
королю дв-ЬстЬ гривень рускихь а тридцять кониї бєзь 
хитрости (Опатів, 1398 ЗЛЕІК)\ _І сЬосгет габу зіоіаіу 
робіе \уаз І робіе луазгусії беіеу (Липнишки, 1433 ЗНТІЇ] 
^XXVI, 142); а хочу єму границу отєхати и вказати (Ост¬ 
рог, 1464 АЗ І, 57); И Костянтинь рекь: што я тобе рекь, 
то и теперь мовлю, хочу того на тебе довести (Вільна, 
1495 АЛМ 83); а ми такєжь твоєи милости хочомь бити 
радьни и помоцни оу твою пригодоу и потрєбоу (б. м. н., 
1498 ВИ II, 414). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. хочєть ІЗ (1349 Р 4; 1366 Р 14; 

1452 Р 6; 1494 ВИ II, 387; 1496 ПДВКА 62; XV ст. ВС 
12, 18, 39; СЯ 41 зв.; 1498 ВИ II, 412 і т. ін.); хочє(т) 9 
(XV ст. ВС 16 зв., 18, 20, 22 зв., 34, 38, 39; 1490 Пам.); 
хочєт 1 (1487 А З І, 240); хощє(т) 1 (1481 ГПМ)\ 1 ос. мн. 
хочємь, хочємь, хочем, хочє(м), сЬосгет, хоч(є)м 26 (1388 
1РІ 105, 106; 1433 ЗНТШ ^XXVI, 139; 1447—1492 
ЛКБВ; 1448 Со5^. II, 734; XV ст. ВС 10( 13, 15 зв.; 1457 
Сові. II, 810 і т. ін.); хочомь, хочо(м) 2 (XV ст. СЯ 40, 42 
зв.); хочемо, сЬосгето 2 (1388 2РЕ 105; 1462 ВО II, 284); 
хотимь 1 (XV ст. ВС 15); ! сосгіето 1 (1388 2РІ 105); 
З ос. мн. хотл(т) 7 (XV ст. ВС 12, 35 зв.; СЯ 39 зв., 42 зв.; 
1495 БСКИ; ВК); хотять, хотат 2 (1466М5 І, 60; 1496 
ОКИ В); хотіть 1 (XV ст. СЯ 41); як складова частини 
майб. різних діеслі-в 1 ос. одн. хочю, хочью (бити, голдо- 
вати, дати, очистити І т. ін.) 10 (1398 ЗЛЕЇК; 1400 Сові. 
II, 619; 1434 Р 130, 131; 1436 Сові. II, 698; 1451 АкЮЗР 
II, 106); хочу (м*Ьти, стоАти і т. ін.) 6 (1435 Р 133; 1459 
Р 172; 1464 АЗ І, 57; 1495 АЛМ 83; 1498 АЛМ 163); З 
ос. одн. хочєть (служить, оутвєрдитисе і т. ін.) З (1481 ВО 
II, 364; XV ст. СЯ 40 зв.; 1496 ВО II, 405); хочєт, сЬосгеї 
(помочи, иіл^егбіїі зі а) 2 (1398 ЗЛЕЇК; 1494 ВИ II, 389); 
хрчє(т) (понАть) 1 (XV ст. ВС 31 зв.); І ос. мн. хочємь, хог 
чємь, хочем, сЬосгет, хочє(м), хоч(є)м (бити, поставити, 
учинити і т. ін.) 28 (1341 Р 2; 1352 Р 6; 1388ІРБ 107; 1392— 
1393 РФВ 171; 1411 Сові. II, 638; 1433 ЗНТШ ЬХХ^УІ, 
142; 1448 Сові. II, 734; 1463 ВИ II, 295; 1478 АЗ III, 17; 
1496 В О II, 405 і т. ін.); хочомь, сЬосгош (бити, мисли¬ 
ти І т. ін.) З (1388 2РІ 106; 1493 ОПВВ 152; 1498 ВО II, 
414); хочемо (держати, прйняти) 2 (1403 ДГМ; 1496 БО 
II, 402); хочоумь, хочоум (миловати і т. ін.) 2 (1457 ВО 
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II, 257; 1460 ВО II, 270); хочєми (бьіти) 1 (1436 Созі. II, 
698); хочєми (остати) 1 (1388 Р 39); 1 хочомо (писати) 1 
(1496 ВИ II, 405); 3 ос. мн. хотл(т) (мовити) (1495 ВМЗД); 
перф. І ос. одн. ч. єсмь хоти(л) (1449 Созі. II, 385); 2 ос. 
одн. ч. хотіль еси (1495 АЛМ 83; 1496 О ДИВ); 3 ос. одн. 
ч. хотєль, хотєл, хотє(л) 8 (1492—1493 ПВФЧ; 1495 
ВМЗД; 1496 ВО II, 405; XV ст. ВС 19, 19 зв., 22, 23; 1499 
АЗ І, 118); хотіть 1 (1401 Р 65); і ос. одн. ж. хотілаесми 
(1401 АкВАК ІП, 2); 3 ос. мн. хотєлї, хотєли 2 (XV ст. ВС 
22 зв.; 1489 РИБ 433); хотили 2 (1455 Созі. II, 525; 1474 
РГС); хотили, сЬоіііу 2 (1430 ГВКЛ 7; 1500 ДПЖН); 
хотіли 1 (1482 АЗ І, 79); пперф. З ос. одн. ч. хотіль биль 
(1401 АкВАК III, 2); 2 ос. мн. хотєли били єстє (1484 
ЯМ); майб. І 3 ос. одн. боудєть хотіти (1447—1492 
ЛКБВ); 1 ос. мн. боудєм хотити (1499 ВИ II, 422); 3 ос. 
мн. будутхотіт (1499 І, 118); майб. II 3 ос. одн. боу- 
дє(т) хоті (в) (1459 Р 171); баж.-ум. сп. І ос. одн. ч.хотіл 
бьі (бихь) 2 (1482 АЗ І, 81); бмх... хотіль 1 (1466 АЗ І, 
60); 2 ос. одн. ч. сЬоііаЬ... сЬоНеІ (1433 ЗНТШ ^XXVI, 
14о); 3 ос. одн. ч. би (би, бьіхь) хотиль, хотил, хоти(л) 
20 (1439 Созі. II, 59; 1448 Созі. II, 353; 1452 Созі. II, 410; 
1453 ВІР«А> 503; 1454 Р 163; 1455 Созі. II, 531; 1456 
Созі. II, 791; 1457 ВО І, 5; 1458 ВО І, 9; 1460 ВИ II, 276 
і І. ін.); би (би) хотіль, хотіль, хотлль, хоті(л),х(от)іль 
16 (1408 Созі. І, 61; 1415 Созі. І, 116; 1428 Созі. І, 228; 1429 
ВІР«А> 455; 1431 Созі. І, 325; 1434 Созі. II, 670; 1437 Р 
136; 1449 Созі. II, 743; 1460 515; 1499 ВИ II, 163 
і т. ін.); би...хотіль, х(о)тіль 10(1402Со5/. II, 623; 1433 
Р 121; 1435 ОІД*А* 465; Р 134; 1438 Р 138; 1447—1492 
ЛКБВ; 1495 ВМЗД; XV ст. ВС 32; СЯ 41 зв.; 1498 АЛМ 
159); хотіль, хотіл, хотлл, хотл(л) би 6 (1444 Созі. II, 
208; 1447—1492 ЛКБВ; 1449 Созі. II, 743; 1463 АЗ І, 55; 
1499 ВО II, 420, 421); би хотелі, хотє(л) 5 (1487 РИБ 
226; XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 193; ВС 32 Зв., 35; 1490 Пам.); 
би... хотєль, хотєл, хотє(л), сНоіеІ 4 (1388 ІРЬ 103; 1481 
А5 І, 77; XV ст. ВС 20 зв.; 1487 АЛМ); хотєль, хотєл, 

-хотєл би 3 (1494 АЗ І, 101; XV ст. ВС 34 зв.; 1495 РИБ 
620); би... хотиль, хоти(л) 2 (1435 Созі. II, 682; 1439 Соз*. 
II, 32); хотіль... би 1 (1498 АЛМ 159); хотил би 1 (1452 
Созі. II, 760); би хоти(л) 1 (1458 513); хо(т)л би 
І (1388 Р 39); 3 ос. одн. ж. би хотєла 1 (1487 АЗ І, 241); 
би... хотєла 1 (1487 АЗ І, 24); би... хотіла 1 (1494 РИБ 
661); 3 ос. одн. с. би... хотіло (1499 ВБ II, 442); І ос. мн. 
бихомь хотіли 2 (1427 Р 109; 1429 Р 112); бихмо хотіли 1 
П473 АрхЮЗР 8/IV, 102); бихо(м)... хотили 1 (1453 Созі. 
II, 766); би єсмо били хотіли 1 (1447—1492 ЛКБВ); хотіли 
бьіхо(м) 1 (1447—1492 ЛКБВ); 3 ос. мн. би... хотєли 7 
(1487 АЗ І, 85; РИБ 226; 1489 АМВ; 1498 АЛРГ 82, 83); 
би... хотіли 6 (1395 Созі. II, 613; 1447—1492 ЛКБВ; 
1448 Созі. II, 738; 1496 АЗ І, 245); хотіли би 5 (1447—1492 
ЛКБВ; 1466 АЗ І, 60; 1496 АЗ І, 245; 1499 ВО II, 442); 
хотєли би 2 (XV ст. ВС 15 зв.; 1498 ВБ II, 410); би хотєли 
1 (1489 АМВ); би хотили 1 (1460 ВО І, 41); хотіли би били 
ї (1447—1492 ЛКБВ); дієприсл. одноч. хотмчи, хотлчі, 
хотічи, хотьачи, хотичи 23 (1388 Р 43; 1408 АкЮЗР І, 6; 
1411 Созі. II, 637; 1433 Р 121; 1448 Созі. II, 733; 1462 ВБ 
II, 284; 1485 ВО II, 371; 1488 АЗ І, 241; XV ст. ВС 15 зв.; 
1499 АЗ І, 117 і т. ін.); хотл, хотя 9 (бл. 1350 Р 8—9; 1389 
РЕА І, 27; 1446 АЗ III, 5; 1447—1492 ЛКБВ; 1452 
АрхЮЗР 8)IV, 60; 1462 ВБ II, 283; 1475 АЗ І, 72; 1487 
АЗ І, 239; 1495 АЛМ 84); Хотечи, сЬоїЬесгі, сЬоІуесгу 4 
(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1; 1395 ОБ 166; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 
1488 Л$ І, 242); хотачє 2 (1394 Р 54; 1399 Р 59); 
хотЯчи 1 (1454 Р 162); хотечи 1 (1499 ВБ II, 448); ! хотлчо 1 
(1435 Р 132); ! хочюжьство 1 (XV ст. ВС 14). 
Див.^•ВХОГЬТИ, •ВСХОТ'ЬТИ СА, •ВЬСХОТ'ЬТИ, 

ЧІОХОТ'БТИ, ^ХОТ'ЬТИ. 
ХОТЯ ди*. ХОТА 2. 
СНОТІАВ див. ХОТАБЬІ. 
ХОТЯБЬІ див. ХОТАБЬІ. 

•ХОТЯЧЕВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 
Хотячів: Вь Хотячеві одь накладного воза по грошу да¬ 
вать, а одь порожнего воза и одь бочекь не надобе даоати 
(Степань, 2-а пал. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Хотячеві (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ХОТА1, ХОГЬ, ХОТЄ спол. (17) І. (допустовий) (зв'я¬ 

зує однорідні члени речення) хоч, хоча (7): але іцобьі. нє- 
платили намь да(н), ни поса(д), ни или(ш), ни по(д)(во(д)... 
ни трєтиноу оузіти о(т) тьі(х) сє(л), хоті будє(т) мє(ж) тіми 
лю(Д)ми дшєгу(б)ство, хотЬ татбу, хотЬ бу(д) какое 
(в ориг. какакоє.— Прим, вид.) дило или вєликоє, или ма- 
лоє (Сучава, 1447 Созі. II, 288); да ест имь слободно и до- 
броволно и бєзь забаві прїєхати до нашєи зємли сь оусим 
вашим торговлєю и товаром, торговати и коуіговатигслобОд- 
ио и доброволно и бєзь забаві и пагоубі хоті оу мироу 
хоті оу размирицоу (Сучава, 1475 ВО II, 329). 

II. (зв'язує підрядні речення) (10) 1. (приєднує підрядні 
умовні речення) навіть коли (9) (у препозиції) (2): хо(т)е 
прилоу(чт)сє та(Т)ба или доушєгоубина или дивка волоче¬ 
на и тоє оусє щобн монастирю би(ло) оуси глоби и при- 
хо(д) весь (Сучава, 1456 ГПХМ); ачь пакь хотА и тьі(х) 
пословь о(т) себе о(т)поустиль будє(т) и о(н) ихь наза(д) 
можє(т) к собє вє(р)нути (б, м. н., 1496 ПДВКА 61); 

(у постпозиції) (7): про тожє слюбоуєми и слюбили єсмо 
нашємоу милому господарєви, королеви... нє помАноути 
тьі(х) листовь королєвскьі(х) и пански(х), ко ишкоди ко¬ 
ролеви и кь завади и пано(м) его и оумарАємь и(Х) симь 
листо(м) наіїіи(м) хотА сА бьі и нашли (Вирлах 1435 Созі. 
II, 679); А тото мьіто татарскоє, що бьшо оустановлєно оу 
Бьілом городі, а му тото мьіто Ливовчаном отпоустили, абьі 
нє давали ни пинАзА... хоті боуд там татарскьш царевих 
хоті нє боуд (Сучава, 1460 ВО II, 274).' 

2. (приєднує підрядні допустові речення) хоча, незва¬ 
жаючи на (1) (в інтерпозиції): а ви хотА и сами оть цара 
...черес трєта потомужь присАги хотєли били есте, нинє 
пакь сєго годоу потому жь и оть нась о томь дєле 
Оусказали єстє поправьдє пє(р)вє(и) (б. м. н., 1484 ЯМ). 
Див. ще ХОТАБЬІ. 
ХОТА2, ХОТИ, ХОТЄ, ХОТЯ» ХОТ част. (17) (пїдси- 

лювально-еидільна) хоч: а кто тоє наше даниє пороуши(т), 
хотА за єди(н) волось, да є(ст) проклі(т) о(т) ба (Ясси, 
1449 Созі. II, 392); Вь Горбакові одь воза по грошу... а 
одь пороЖкего йе надобе, а проідеть, а промішкаеть боль- 
шь чотьірь неділь хотй одинь день, ино за ся ідучи, такожь 
по два гроши (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); А такєжь 

мне сАкь говорачи и тьі какь еси цра Ахмата видєль мене 
потомоужь видь а хотА моего слоугоу какь его слоугоу 
видь (б. м. н., 1484 ЯМ). 
Див. ще ХОГЬБЬІ. 
ХОТАБЬІ, ХОТЯБЬІ, СНОТІАВ спол. (18) (приєднує 

підрядні умовні речення—у препозиції) навіть коли: а 
хотя бьі єсть міль иншій вступати вь тне діла и той руша¬ 
ти нашь запись, тоть ся розсудить со мною на ономь страш- 
номь суді (Кобринь, 1401 АкВАК III» 2); а потомь хотА- 
би хотєль на него конати тогди оужє нє имаєть місца жа¬ 
лоби коли пірвєи не кональ (XV ст. ВС 32 зв.); хотА би 
сто такихь бьіло постоупилисА бихмо (б. м. и., 1484 ЯЩ* 
Див. ще ХОТА 
•ХОТАТИ див. ХОТІТИ. 
ХОХЛЕВСКИЙ, ХОХЛЄВЬСКИИ ч. (2) (особова наз¬ 

ва): А при томь бьіли сведьки... пань Юрша, пай Хохлев- 
ский (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); а при то(м) били... 
па(н) юрьи... нашь а па(и) хохлевьскии (Луцьк, 1438 Р 138). 
ФОРМИ: наз. одн. Хохлевский, хохлевьскии (1430 

АрхЮЗР 8/IV, 8; 1438 Р 138). 
•ХОЦЄН ч. (2) (назва села у Волинській землі) Хотень: 

по своєм животе волна она тоє имінє Хоцєн дати, записа¬ 
ти дочЦє сйоєи кн^А)г(и)ни Мари (Луцьк, 1487 АЗ І, 87). 
ФОРМИ: знах. одн. Хоцєи (1487 А5 І, 87). 



І ХОЧЮЖЬСТВО - 517 - •хрестияньскиц 

ї ХОЧЮЖЬСТВО (ХОТАЧИ) (1): Ижє из сібичаєвь 
цозовова (1) частоє оутїснєнїє и оудроучєнїє чєрє(с) наши(х) 
соудєи нашимь зє(м)лмномь кривдьі бьівали хочюжьство(і) 
то о(т)ложить и оуставлАємь... и(ж) слоужєбнїкь своимь 
посохо(м) имаєть поєха(т) к сєлоу^.^ а повєдатьо(т) кото- 
ро(г) соудьи прїказанїємь (XV ст. ви ІЗ зв.— 14). 
Див. ХОТІТИ. 
•ХРАБЬ див. ГРАБ. 
ХРАМ див. ХРАМІ). 
1ХРАМАНА (ХУРМАНА) див. ХЬРМАНЬ. 
ХРАМЬ, ХРАМЬ, ХРАМ ч.(110) (цсл. храмь) 1. (культова 

споруда, признач, для релігійних відправ) храм, церква 
(98): ми илїа воєвод(а)... и... стєфань воєвод(а) чини(м) 
знаменито... а же... дали єсми монастирю нашєму що є(ст) 
на молдавицн, єже є(ст) храмь свАтого блгов-Ьщєнїа, да 
даваєми на каждьш го(д) по дєсЬть бочокь вина (Сучава, 
1439 Сові. II, 31); ми стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чи¬ 

ни (м)... ожє дали и потвьрдили єсми нашємоу стмоу мо- 

настироу о(т) нЬмца, идєжє єсть хра(м) вьзнє(с)нїД га ба 

и спса нашєго, їу ха... дааи'іє и потвьрж(д)єнїА дЬда наше- 
го, алєксандра воєводи (Ясси, 1500 Сові. 3. 230). 

2. (церковно-феодальна землевласницька одиниця) храм, 
церква '(12): то нєпороушєио храмоу свАтого блгов-Ьщє- 
нїа... на в£кьі в-Ьчнии (Сучава, 1439 Сові. II, 32); ми князь 
Михайло Ивановнчь Юрьевичь придалисмо на храмь 
Пречистой Богоматери землю бортную (Мстиславль, бл. 
1500 АСД II, № 4). 
ФОРМИ: наз. одн. храмь, храмь, храм, хра(м), сЬгаш 

(1439 Со5/. II, 31; 1443 Сові. II, 126; 1447 Сові. II, 281; 1452 
Сові. II, 410: 1458 ВИ І, 8; 1462 Сові. £>. 10; 1470 Вй І, 
153; 1486 ОС 144; 1491 ВІ) І, 452; 1500 Сові. 5. 230 і т. ін.); 
род. одн. храм а (1449 Сові. II, 391); дав. одн. храмоу (1439 
Сові. II, 32; 1439 Сові. II, 59; 1441 477; 1449 Сові. 
II, 392; 1454 Сові. II, 508; ПГПММ; 1472 530); 
знак. одн. храмь, хра(м) (1472 530; бл. 1500 АСД 
II, № 4). 
ХРАН ч. (17) (особова назва): а на то є(ст) в-Ьра иашє(г) 

гп(д)ва вишєписаннаго мьі стефана воєвода... віра пана 
хран дворника віра па на доума (Сучава, 1479 ПГВСА); 
А на то єст віра... боярь наших... в. п. Храна дворника, 
в. п. Юги (Сучава, 1484 ВО І, 283). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. віра пана хран (1479 

ПГВСА); род. одн. Храиа, храиа (1479 ВАМ 62; ВИ І, 228; 
1480 ВО І, 239, 243; 1481 ВО І, 259; 1482 ВО І, 260; 1483 
БО І, 270; Сові. 3. 122; 1484 ВО І, 279, 283 і т. ін.). 
Див. ще ХРАНА2. 
ХРАНА 1 ж. (1) (молд. хранз) їжа, харчі: гдє коли 

имоу(т) покласти на ти(х) три вози или рибоу или соли или 

Абльїка или иного трьговлі що є(ст) храна стомоу маиа- 

стирю и стои цркви вєздє по оусц(х) міста(х) с тими три 
вози пріи(т)и слобо(д)но и доброволно и бєзабави по 
оуси(м) брода(м) (Сучава, 1453 ПГОВ). 
ФОРМИ: наз. одн. храна (1453 ПГОВ). 
ХРАНА 2 ч. (7) (особова назва): а на то є(ст) велика а 

мартоурїА... па(н) храна дворникь, па(н) доума (Сучава, 
1479 Сові. 5. 98); А на то єсть в-Ьра,.. боАрь наших... в. п. 
Храни дворника, в. п. Юги (Сучава, 1484 ВИ І, 286). 
ФОРМИ: наз. одн. Храна, <Хр)ана, храиа (1479 Сові. 

5. 98; ВИ І, 224; 1480 ВО І, 241); род. одн. Храии (1483 
ВО І, 272, 275; 1484 ВО І, 277, 286). 
Див. ще ХРАН. 
•ХРАПИНО с. (1) (назва села у Турово-Пінській землі): 

и ми... дали єсмо ему село оу туровском пов-Ьтє Храпи но 
иодди Глинного и со всими доходи (Луцьк, 1451 л5І,44), 
ФОРМИ: знах. одн. Храпино (1451 АЗ І, 44). 
•ХРЄБТЇНА ж. (1) хребет, хребтина, спииа: Ті(ж) 

оуставлАємь хто комоу забьєть жєрєбА три грївньї маєть 

платить а и гдЬ рана боудЬть ємоу хребті ні то польторь* 
гривни (XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. (иа) хрєбтїні (XV ст. ВС 36 зв.). 
ХРЕБТОВИЧЬ, ХРЕБЬТОВИЧЬ, ХРЄБТОВИЧ, ХРИБ- 

ТОВИЧ ч. (26) (особова назва): а при том бил кн(А)зь Ва- 
силєй Лукомский, а пан Василєй Хрєбтович (Луцьк, 1448 
А5 І, 44); и ми о то(м) сами очивисто опитивали намістк 
ника воло(ди)мирьского пана василья хр-Ь(б)товича какое 
то єсть село (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. хрєбтович, хрєбтови(ч), хрі(б)тови(ч) 

10 (1448 АЗ І, 44; 1487 АЗ І, 85, 86; 1494 АЗ І, 102; 1497 
ПМХ; 1499 ГОКІР); хрєбтовичь, хрєбьтовичь 4 (1475-^ 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 20; 1489 РИБ 432; 1498 АрхЮЗР 
®\М7 118; 1499 РЕА III, 34); хрибтович 1 (1494 АЗ І; 
101); ск. н. хрб., хр(б), хрє(б) 3 (1495 АЛРГ 55; ВМЗД$ 
1497 ПМХ); хрі(б) 1 (1495 ВК); род. одн. хрєбтовмча 
(1487 АЗ І, 87, 241); дав. одн. хребьтовичу, хре(б)товичоу 
(1490 ЗХП; 1498 АрхЮЗР 8/ IV, 141); знах. одн. хрє(б)то* 
вича 2 (1490 ЗХП); хр-Ь(б)товича 1 (1499 ГОКІР)* ^ 

•ХРЕННИКИ мя. (2) (назва села у Волинській землі)\ 
Хрінники: Писань в Хренникох, в літо шестое тисечи дек 
ветьсотное осмьдесятое, месеца сентебра пятогонадцат 
дня (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). і і 
ФОРМИ: род. Хренникь (1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); місц: 

в Хреииикох (1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
•ХРЕННИЦКИЙ див.- ХРЕННИЦЬКИИ і. 
ХРЕННИЦКІЙ див. ХРЕННИЦЬКИЙ 2. ! 
•ХРЕННИЦЬКИИ 1 прикм. (7): А зятю моєму и дочц-Ь 

моей и их дЬтем и никому не надобе через тот обруб и гра- 
ницу з Лопавшь у мою землю Хренницькую уступати и 
переходити николи (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); 
Хренницкая лука (1) (назва луки у Волинсь¬ 

кій землі): а обрубь землений тому именицу моєму Лопав- 
шомь по старине: от именя моего Хренникь, почен нижей 
снножати Хренницкое луки... до Могилокь (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); дуброва Хренницкая 
(3) див. ДОУБРОВА и9 нива Хренницкая (2) 
див. *НИВА. 
ФОРМИ: род. одн. ж. хренницкой 1 (1472 АрхЮЗР 

8/1I I, 3); Хренницкое 1 (1472 АрхЮЗР 8/111, 3); знах. 
одн. ж. Хренницькую, хренницкую (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 
3); місц. одн. ж. у хреиницкой (1472 АрхЮЗР 8/ПІ, 3); 
род. мн. хреииицкихь, хрениицких (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3), 
Пор. •ХРЕННИКИ. 
ХРЕННИЦЬКИЙ2, ХРЕННИЦКІЙ ч. (2) (особова наз¬ 

ва): Я пай Волчко Хренницкій... отдал єсми... дочку мою 
Марину за пана Пашка Посяговецкого ему за жону (Хрін¬ 
ники, 1472 АрхЮЗР 8/І1І, 2—3); а при нас в тоть чась 
биль Зиновей... Волчько Хренницький (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Хренницький, Хренницкій (147$ 

АрхЮЗР 8/ІП, 2; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20). 
•ХРЕСТИАНИНЬ див. •ХРИСТЇЯНИНЬ. 
•ХРЕСТИТЕЛЬ див. •КРЄСТИТЄЛЬ. 
•ХРЄСТИЯНИНЬ див. * ХРИСТЇЯНИНЬ. 
•ХРЕСТИЯНСКИИ див. *ХРЄСТИЯНЬСКИИ. 
•ХРЄСТИЯНСТВО див. ХРИСТЇЯНЬСТВО. 
•ХРЄСТИЯНЬСКИИ прикм. (63) 1. (який стосується 

християнства) християнський (34): Слюбуемо нашею 
чистою в-Ьрою безо лети и безь хитрости при натей чти, 
под наша хрестьяньская в-Ьра (Чюрзев, 1403 ДГМ); Такіо 
пат Ігигіпо регетігуіа іа і и^азгаЬ тіїозі; гаїо^аіі, зуіу 
Ьу іезіе пат іот пе сгупііі, ігЬу пат регетігуіе з піт 
сіеггаі, хапіах пе сгоЬо сііа іезто їо дусгупііі і іо зіа \у!о- 
2у1і, піг \уігу сііа СЬгезіуіапзкоіе і ^азгоіе сііа зоготоіу, 
52Іо >уа$ йоготоіуі (Липнишки, 1433 ЗНТЩ ^XXV^ 141): 
а то все вьішє писанное слюбоує(м) здержати и попов¬ 

нити при ншои чти и при хри(ст)анскои в-Ьр-Ь (Снятин, 1454 
И 163); Гоє вьсє... ми вишєписаннїи ІоСтєфан воєвода 
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иа тьіє слюбьі... и на нашю в*Ьроу христїянскоую слю- 
боуєм (Гирлов, 1499 ВО II, 425); 
христїАнскоє (крєстьАнскоє) пра¬ 

во (10) (правові й моральні норми, .які були обов'язкові 
для послідовників християнської релігії) християнське 
право: а на то на все слюбили єсмо цЬлова(л) крєсть с па- 
номь вилчєю... а хочю голдовати подлугь крєстьАн(с)- 
кого права (Берестя, 1400 Со&і. II, 619); а то мьі... слюбоу- 
ємь им в'Ьчно здержати и пополнити... мьі и наши нам’Ьст- 
ньікьї, николи нєпороушєно, прї нашєи чтї и прї нашєи 
в'Ьр’Ь, подлоуг христїАнского права (Сучава, 1460 ВО II, 
276). 

;2. (який стосується християнина або належить христия¬ 
нину) християнський (10): аіе }Є5І1іЬу пекоіогу}... о га- 
Ьіііи беїіаіі сЬгезі’іапзкоЬо, сгегег сЬгезГ^апіпа Ьуі 
оЬ«гіпеп, Іако^у та]еГ Ьуіі розлуеісгоп ігета сЬгезІ’іапу 
(Луцьк, 1388 2РЬ 107); мьі илїа воєвода... знаємо чинимо... 
ажє мьі... владиславоу, кролєви польскомоу... голдоуємь, 
голдовали сЬ єсми, яко инаа кн'Ьж'Ьта хрс(т)ианьскаа 
голдоуєтсЬ (Сучава, 1435 Со5^. II, 687); а особно ижє мьі 
доброую (з)авждьі м*Ьли єсмо яко и нинє мамьі волю... коу 
покоєви... нє хочє(м)сА вьіл змазати вароуючисА розлия- 
нья (к>рови хрєстьяньскои (Брест Куявський, 1447“ 
1492 ЛКБВ)\ И добро бьі бьіло и тобє со хрєстияньї 
мирь имати и посполь со всими хрєстияньскими госпо- 
дарьі противьку поганьства стояти (б. м. н., 1498 ВО 
II, 410); 
доуша христїАиская (1) див. ДОУША. 
3. справедливий, правий (8): мьі богдань воєвода... вьі- 

знавами... ожє пришли єсмо оу вєчноую єдность и оу хри- 
стианскоую лагодоу и оу сєрдєчноую приазнь... ис паномь 
дєтрихомь боучацкимь з Азловца (Сучава, 1449 Сові. II, 
746); мьіСтефань воєвода... знаменито чиним... ожє даємь... 
и дали єсмьі, и слюбоуємь и слюбили єсмьі, и глєитоуємь 
сим нашим правьім и христианскьім лис(то)мь и глєитом на¬ 
ших вирньїх и почтєньїх боАрь (Сучава, 1468 ВО II, 305). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. хрєстияиьски(и) 1 (1493 ОПВВ)\ 

хрєстья(н)(с)кии 1 (1447—1492 ЛКБВ); род. одн. с. 
хр(с)тїаиского, хрстїанского 3 (1433 Со5^. її, 652; 1435 
Сові. II, 687; 1456 Сові. II, 791); крєстьлнского, крєстьли(с)- 
кого 2 (1400 Сові. II, 619; 1408 Со5^. її, 633); кр(с)ть/лньс- 
кого, 1 (1404 Сові. II, 625); крєстьлиьского 1 (1407 Сові. II, 
629);_христїлнского 1 (1460 ВО II, 276); сЬге$і’Іап$коЬо 
1 (1388 2РЬ 107); крєстилнского 1 (1435 Со5^. II, 679); 
крєстїаиского^ (1434 Сові. II, 670); знах. одн. ч. христи- 
дискьі (1463 Ви II, 295); ор. одн. ч. христїаискьім, христи- 
анскьім, христїяискьім 3 (1457 ВО II, 257; 1468 ЯО II, 305); 
христїанским, хр(ис)тїаиским 2 (1462 ВО II, 289, 292); 
хр(с)тїлнскьімь 1 (1456 ПМВП); наз. одн. ж. хрестьянь- 
ская (1403 ДГМ); род. одн. ж. хрєстьяньскои 1 (1447— 
1492 ЛКБВ); хрєстьяньскои 1 (1403 ДГМ); хрТстїяиьскоє 
1 (XV ст. ВС 28 зв.); СЬгезїуїапзкоїе 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141); дав. одн. ж. христьаискои (1468 ВО II, 300); знах. 
одн. ж. христиаискоую, христїиискоую 2 (1449 Сові, II, 
746; 1499 ВО II, 425); хрести я иьскоую 1 (1484—1486 
ГСПТЗ); ор. одн. ж. христТяискою 2 (1499 ВО II, 420, 
425); хрєстїанскою 1 (1434 Сові. II, 664); хр(с)тїаискою 
1 (1434 Со5^. II, 666); хр(с)тїаискую 1 (1457 Сові. II, 811); 
цісц. одн. ж. у христїанскои, христианской, хрїстїанскои, 
христимиской, христим(н)скои, христїяиской 13 (1449 
Сові. II, 747; 1457 ВО II, 258; 1462 ВО II, 290; 1463 ВО II, 
295; 1468 ВО II, 302; 1470 ВИ II, 310; 1475 ВБ II, 329; 
1479 ВО II, 352г 1485 ВО II, 372; 1499 ВО II, 443 і т. ін.); 
хр(с)тїаискои, хр(с)тиаискои 6 (1421 Со5/. І, 142; 1439 
Со5^. II, 714; 1453 Сові. II, 766; 1455 Сові. II, 770, 775; 
1456 ПМВП); хр(с)тїяискои, хр(с)тїлнскои 2 (1423 Со5^. 
І, 143; 1445 Со5/. II, 729); хри(ст)анскои 1 (1454 Р 163); 
хр(с)таиской 1 (1457 Сові. II, 811); наз. мн. хрєстияиьскии 
(1498 ВО II, 410); наз. мн. с. хрс(т)ианьскаа, хр(с)тїаис- 
кал 2 (1435 Сові. II, 687; 1433 Сові. її, 652); кр(с)тьлньс- 

кая 1 (1404 Сові. 11,625); ор. мн. хрєстияньскими 1 (1498 
ВО II, 410); ор. де. хрє(с)тия(н)скима 1 (1496 ПДВКА 60). 
ХРеСТИЯНЬСТВО див. ХРИСТЇЯНЬСТВО. 
*ХРЄСТИЯНЬСКИЙ див. *ХРЄСТИЯНЬСКИИ. 
*ХРЄСТИАНЬСТВО див. ХРИСТЇЯНЬСТВО. 
СНРЕ5ТІАМШ див. «ХРИСТЇЯНИНЬ. 
•ХРЄСТЇАНСКИИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
•ХРЄСТЬ див. * КРЄСТЬ. 
ХРЄСТЬНЬІИ див. * КРЄСТЬНЬІИ. 
*СН РЕ8Т УЛ АN8 КП див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
СНКЕ8Т\ІАї*Ш див. *ХРИСТЇЯНИНЬ. 
*СНРЕ5Т’М^Ки див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
*ХРЄСТЬЯНСКИИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
*ХРЕСТЬЯНЬСКИИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
•ХРЄСТЬЯНЬСКИИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
ХРИБТОВИЧ див. ХРЕБТОВИЧЬ. 
ХРИНКО див. ГРИНКО. 
ХРИНКОВИЧ див. ГРИНКОВИЧЬ. 
•ХРИНКОВЬ див. ГРИНЬКОВЬ. 
♦ХРИНЬКО див. ГРИНКО. 
•ХРИНЬ див. ГРИНЬ. 
*ХРИСОВЬ прикм. (1)0 крьница Хрисова 

див. КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. оу крьница Хрисова (1479 

ВО І, 221). 
*ХРИСТИАНСКЬІИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
•ХРИСТИЯНИНЬ див. *ХРИСТЇЯНИНЬ. 
* ХРИСТИЯНСТВО див. ХРИСТЇЯНЬСТВО. 
*ХРИСТИАНИНЬ див. *ХРИСТЇЯНИНЬ. 
*ХРИСТИАНСКИИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
*ХРИСТИАНЬСТВО див. ХРИСТЇЯНЬСТВО. 
*ХРИСТИ А НЬСТВО див. ХРИСТЇЯ НЬСТВО. 
•ХРИСТЇАНИНЬ див. *ХРИСТЇЯНИНЬ. 
*ХРИСТЇАНСКИИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
* ХРИСТЇАНСКЬІИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
*ХРИСТЇАНСТВО див. ХРИСТЇЯНЬСТВО. 
*ХРИСТЇЯНИНЬ «. (35) (послідовник християнської 

релігії) християнин: К тому и куницьі оть поповь по всемь 
городомь и погостомь и по свободамь, гдє суть хрестиане, 
и своимь тьівуномь приказуемь судовь церковьньїхь не 
судити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); тако сА голдоуємь, 
яко каждьш хр(с)тїанїнь голдоу(є)ть сА, ажє имаємь 

в*Ьрно слоужити королю и стои короуцЬ (Сучава, 1435 
Сові. II, 689); а намь сущимь православньїмь християномь 
Ляхомь и Руси достоить исполняти Божия церкви и ихь 
свещеньниковь, а не обидети (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 
5); И добро бьі бьшо и тобє со хрєстияньї мирь имати 
(б. м. н., 1498 ВО II, 410). 
ФОРМИ: наз. одн. сЬге$Г]апіп, сЬгезІіапіп 15 (1388 

2РБ 103, 104, 105, 106, 107, 108); хр(с)тїаиїиь, хр(с)тїа- 
ии(и) 2 (1435 Сові. II, 689; 1453 Сові. її, 472); христїяии(н) 
1 (ХУ ст. ВС 35); род. одн. христїанина 2 (1468 ВО II, 302); 
сНге$Г]апіпа 1 (1388 2РБ 107); дав. одн. хрїстїанииЖ 
1 (ХУ ст. ВС 39 зв.); хр(с)тїанину 1 (1453 Со5/. II, 766); 
сЬге$Г]апіпи 1 (1388 2РЬ 103); знах. одн. сЬге$Г]апіпа 
(1388 2РІ 107—108); наз. мн. сЬгезГіапе 1 (1388 2РІ 108); 
християие 1 (1440 іАрхЮЗР 1/УІ, 5); хрестиане 1 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3); хр(с)тилиє 1 (1484—1486 ГСПТЗ); 
дав. мн. християномь 1 (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); сЬге$С]а- 

пот 1 (1388 2РГ 103); хрстїяио(м) 1 (XV ст, ВС 9); ор. 
мн. хрєстияньї, сЬгезГіапу (1388 2РЬ 107; 1498 ВО II, 
410). 
Див. ще ХРИСТЇЯНЬСТВО 1. 
*ХРИСТЇЯНСКЬІИ див. * ХРЄСТИЯИЬСКИИ. 
ХРИСТЇЯНЬСТВО, ХРЄСТИЯНЬСТВО с. (12) 1. зб. 

(люди, які сповідують християнську релігію, об'єднання 
цих людей, християнська громада) християни (11): Пишємь 
вашєи милости, ижь биль намь чоломь попь Бавила оть 
светого Спаса оть стольпа, а сказьіваеть, что же дей обидь 
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чиниться ему вельми много, да и садь дей церковньїй у 
него обирають, а нимь то онь у тое церькви жьіветь и Бо¬ 
га молить о всемь християнстве (Холм, 1440 АохЮЗР 
і/Уї, 5); И єлико изрєкжт вашєи милости от господства ми, 
а вьі о вьеєм віроуитє их, яко бьіхмо самьі сь вашим ми- 
лостїом говорили, понєжє мьі смо... ваши приАтєлє и вьсє- 
га (!) христїанства (Дольний Торг, 1475 ви її, 336); и 
паки дати оу знамєньє про поганьство про Тоурцьі, какь 
се оукрєплАють на хрести А ньство (б. м. н., 1481 ІЮ II, 
364); ино мьі яко пань хрєстияииньски(и)... з братьєю на¬ 
шою хочомь о томь мислити абьі не бьіль втискь хрєсти- 
яньству о(т) поганьства (Вільна, 1493 ОПВВ 152). 

2. (християнська віра) християнство (1): имаемо в-Ьрно 
издєржати вічно, а николи иєпороушєно, подлоугь нашє- 
го хр(с)тиАньства и нашєи чьсти (1402 Сові. II, 621). 
ФОРМИ: наз. одн. христїяиьство 1 (XV ст. СЯ 43 зв.); 

хрестияньство 1 (1493 ПОСВВ 152); род. одн. христїанства 
1 (1475 ВО II, 336); хр(с)тимньства 1 (1402 Сові. II, 621); 
дав. одн. хрєстияньству (1493 ОПВВ 152); знах. одн. 
хрестияньство, хрестим ньство, хрєстия(и)ство 4 (1481 
ВО її, 364; 1493 ОПВВ 152; ПОСВВ 152); христїяиьство 
1 (XV ст. ВС 39); хр(с)тимньство 1 (1484—1486 ГСПТЗ)\ 
місц. одн. о християнстве (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
Див. ще *ХРИСТЇЯНИНЬ. 
* ХРИСТЇЯНЬСТВО див. ХРИСТЇЯНЬСТВО. 
*ХРИСТЇАНСКЬ1И див. «ХРЄСТИЯНЬСКИИ. 
*ХРЇСТЇАКИКЬ див. *ХРИСТЇЯНИНЬ. 
* ХРЇСТЇАНСКИИ див. *ХРЄСТИЯНЬСКИИ. 
*ХРЇСТЇЯНЬСКИИ див. *ХРЄСТИЯНЬСКИИ. 
*ХРИСТОВЬ прикм. (98) І. (який стосується Ісуса 

Христа) христовий(14): Г(с)и помози рабу своєму юрью 

болковичю создавшєму црквь и олтарь стаго архиєрія 
х(с)ва никольї (б. м. н., бл. 1350 Р 8); А хто сію грамоту мою 
порушить родителей моихь... тому судить Богь и Святая 
Бо городина во второе и страшное Христово пришествіе 
(Київ, 1398 ДГПМ); пса(л) и дата (!) во (л)вовє по(д) літи 

рожества х(с)вага лі(т) и уои м(с)ца аоуста вь є дє(н) кану(н) 

Преображення хва (Львів, 1478 ЗРМ); А кто пороушит 
или вь забвєнїє оставит, таковьш да даст отвєт вь день 
страшнаго сьда христова (в ориг. х(с)ва.— Прим, вид.) 
(Гирлов, 1499 ВО II, 156). 

2. (християнський) христовий (1): і то(т) мн(с)тьі(р) 
пєчє(р)скїй бьіль з вєко(в) с прєділами свои(ми) вншєрє- 

чє(н)ньіми самь в сєбі ставропигїя о(т) вєлики(х) кнзєй 
роуски(х) и святьі(х) патрїа(р)хь (!) ко(н)стє(н)тинаполс- 

ки(х) нового рима евтоє ка^толическоє восточньїє цркви 
хр(с)товьі святьі(х) апостоль (б. м. н., 1481 ГПМ); 

вьскрьсєнїє христово (1) див. *ВЬСКРЬ- 
СЄНЇЄ; пагогепуе СЬгузіо^о (1), Христо- 
во нарожєньє (2) див. *НАРОЖ€НИЄ; о б р і - 
заниє христово (1) див. *ОБР'ЬЗАНИЄ; р о - 
жєство исусь х р и с т о в о (10), и с у с хри¬ 
стово рожєство (5) див. ИСУСЬ; рожєство 
Исусово Христово(І), рожєство Христово 
(39), Христово рожєство (6) див. РОЖДЄСТ- 
ВО, позтво христово (17) див. *Р03ТВ0, 

ФОРМИ: род. одн. ч., с. христова, сЬгузіо^а, хр(т)ова, 

хретова, х(с)тва, хр(с)ва, хр(с)това, хретва, хри(с)тсва, 

хр(и>ст<о>ва, хва, х(с)ва (бл. 1350 Р 8; 1393 Р 51; 1400 
Сові. II, 618; 1409 Р 75; 1418 Р 89; 1424 Р 104; 1433 
ЗНТШ 1-ХXVI, 139; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 1478 ЗРМ; 
1499 ВО II, 156 і т. ін.); дав. одн. с. х(с)ву, хвоу 
(1428 Сові. І, 228; 1429 £>/Р«А» 455); знах. одн. ч. 
христова (1448 Созі. II, 366); місц. одн. с. х(с)ві 
2 (1400 Р 62; 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); х(с)вє 
1 (1387 СП № 12); знах. одн. с. христово, х(с)во (1387 СП 

№ 12; 1398 ДГПМ; 1421 Сові. І, 142); род. одн. ж. хр(с)го- 
ви (1481 ГПМ); род. мн. хрістовіх (1492 ВИ І, 511). 
Пор. *ХРИСТОСЬ. 
*ХРИСТОЛЮБИВЬІИ прикм. (4) (цсл. христолюбивь) 

христолюбивий, благочестивий: А повєліньємь блговір- 
наго ї хр(с)толюбиваго кнАзА вели кого (ф) михаїла кє- 

диминовича (б. м. н., бл. 1350 Р 8); Блгочьстивьш и холю- 
бивни Іо Стєфа(н) воєвода г(с)п(д)рь зємли молдавскои 

ень Бог(д)ана воєводьі оу краси гробь сь(и) своємоу прі- 
дідоу (б. м. н., 1480 Ьс 10). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. х(с)олюбивии, холюбивии, (1480 
ОС 9, 10, 11); род. одн. ч. хр(с)толюбиваго (бл. 1350 Р 8). 

*ХРИСТОСЬ ч. (95) (особова назва, гр. уритто? «пома- 
занник») Христос (93): а за нась и чада наша Господа Бога 
молити... благихь миловати, а злобньїхь казнити, яко 
самь оть Христа Спаса власть господинь отець владьїка 

маеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); По бжьи нарожі- 

ньи тисАча лі(т) н. т. и .^3. и .и. лі(т) на обрізаньє га нашє- 

го исоуса (!) ха... коупиль пань ганько... в олєшка ді- 
дичьство на щирку (Львів, 1368 Р 15); а кто би хотил пороу- 
шити сїє наше данїє... таковьш да ест проклАть от господа 
бог-а и спаса нашєго ису христа (Бистриця, 1457 ВО І, 5); 
и да єсть подобнь іоуді и проклітомоу арїи и да има(т) 

оучастїє и сь оиіми іоудєие, ежь вьзьпиша на га ха (Ясси, 
1500 Сові. 3. 231); 

() обрізаньє господа исоуса хрис- 
т а (1) див. *ОБР1ЇЗАНИЄ; рожєство Ису с 
X р и с т а (1) див. РОЖДЄСТВО. 

ФОРМИ: род. одн. Христа, христа, х(с)а, ха 61 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1368 Р 15; 1404 Сові. II, 625; 1453 Сові. 
II, 453, 455; 1463 Сові. 3. 45; 1476 ВО І, 211; 1487 ВО І, 
312; 1492 ВО І, 511; 1500 Сові. 5. 231 і т. ін.); христа 1 
(1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11); знах. одн. христа, х(с)а, х(т)а, 

х(ст)а, ха (1403 ДГАА; 1407 Сові. І, 57; 1411 Соз^. І, 95; 
1429 Сові. І, 249; 1435 Сові. II, 682; 1438 472; 1487 
Ви ї, 313; 1488 ПГСММЦ; 1490 ВО ї, 421; 1500 Сові. 3. 

231 і т. ін.); місц. одн. охристі, х(с)і, хі (1458 МІН. Оос. 
121; 1462 ВО І, 76; 1476 ВО І, 211, 215, 217; 1490 ВО І, 
436; ДГСХМ; 1498 ЧІАФ; 1500 ВО II, 173). 
ХРИСТОФОРЬ, ХРИСТОФОРЬ ч. (4) (особова назва, 

гр. %рип()фор°£)- пис. христофорь граматик оу сочві 
(Сучава, 1439 Сові. II, 47); пи(с) христофорь оу сочаві 
(Сучава, 1443 Со5*. II, 145). 
ФОРМИ: наз. одн. христофорь, христофорь, хр(и)сто- 

форь (1439 С05/. II, 47; 1440 Со5*. II, 66; 1441 ОВАс 40; 
1443 Сові. II, 145). 
ХРИЦКО див. ГРИЦКО. 
ХРИЦОНЄ с., невідм. (1) (назва місцевості у Молдавсь¬ 

кому князівстві): а хота(р) той поустини на вєрхь долини, 
ниже поуті столпь, тажє долиною, оу хрицонє (Сучава, 
1453 Сові. II, 445). 
ХРИЦЬ див. ГРИЦЬ. 
*ХРИІ1ІКАНЬ ч. (1) (особова назва): а на то єсть віра... 

пана косте хришкана (Дольний Торг, 1444 481). 
ФОРМИ: род. одн. хришкана (1444 £>//?«А» 481). 
*ХРМАНЬ див. ХЬРМАНЬ. 
«ХРОЛОВСКИИ1 див. *ХОРЛОВСКЬІ ^ 
*ХРОЛОВСКИИ 2 див. ХОРЛОВСКЬІ 2. 
*ХРОЛОВЬ див. *ХРЬЛОВЬ. 
ХРОЛЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Флорь, гр. ФХ(ї>ро£, 

лат. Ріогиз): а при томь бьши свідци... пань хроль вар- 
вариньскии (Коломия, 1398 Р 57). 
ФОРМИ: наз. одн. хроль (1398 Р 57). 
Див. ще ФЛОР'Ь, ФРОЛЬ. 
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♦ХРОМАТИ діесл. недок. (1) кульгати: Нйколаи жало- ’ 
ва(л) на матєя жє ємоу яко(ж) прїятєлєви конА позичиль 
здорово(г) на дорогі а коли (ж) ємоу засА вєрнЖ(л) а то(т) 
конь хрома(л) (XV ст. ВС 23 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. хрома(л) (XV ст. ВС 23 зв.). 
•ХРОМОТА д ге. (1) кульгавість: а рє(к) то(т) матєи жє 

хова(л) я(к) жє то своєго влостного а нє вєда(л) тоє ємоу 
хромотьі (XV ст. ВС 23 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. хромотьі (XV ст. ВС 23 зв.). 
•хромь прикм. (1) кульгавий: Иди(к) жалова(л) на 

фа(л)ка и(ж) єго потщїва(л) собакою своєю а собака єго 
укусила а с тго мєнїльсА хро(м) (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. хро(м) (XV ст. ВС 27). 
ХРОПОТОВСКЬІИ прикм. (1): мьі панове господарю 

иашєго, илїи воєводьі, на имА... пань вито(л)гь рипоужин- 
скьш и пань диниско канцилєрь хропотовскьіи... визна- 
ваємь тимь то наши(м) листомь... колижь вєлємЖжнїи 
илїашь воєвода... пану владиславови... голдь вьірности... 
є(ст) оучини(л)... мьі такожє иже повьінни єсмьі єго воли 
пристати (Львів, 1436 Со5^. II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. хропотовскьіи (1436 Созі. II, 701). 
ХРОСТОВСКЬІ ч. (1) (особова назва): мьі стєфань воє¬ 

вод)... чинимь знаменито... ажє єсмо оумолвили и с прє(д)- 
рєчєними паньї... на им"Ь пань янь с чижева... и пань Ми¬ 

кол аи хростовскьі... и стали єсмо на томь, ажє имаємь 
записьі держати наши(х) пєрє(д)ковь в-ЬрнА (Серет, 1445 
Со&£. II, 728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. хростовскьі (1445 Со5/. II, 729). 
*ХРОШЬ див. ГРОВГЬ. 
*ХРСЧЄНЬ див. ХРЩЄНЬ. 
♦ХРОУЗКИИ ШОМОУЗЬ ч. (2) (назва річки у Мол¬ 

давському князівстві): Ино мьі... от нас дали и потврьдили 
слоугам нашим Лоуки и браті Амь єго... тоє пр-Ьдрєчєноє 
село на им^ Ончєїдїи, оба част(и) на Хроузкоумь Шомоуз'Ь 
(Сучава, 1487 ВИ І, 306). 
ФОРМИ: місц. одн. иа Хроузкомь Шомоуз'Ь 1 (1487 ВБ 

І, 306); на Хроускоумь ШомоузЬ 1 (1487 ВБ І, 306). 
Див. ще *СТОУД€НЬІИ ШОУМОУЗЬ, ШОУМОУЗЬ. 
•ХРОУСКИИ ШОМОУЗЬ див. *ХР0УЗКИИ ШОМОУЗЬ. 
ХРЩЄНЬ, ХРЧОНЬ, ХРЩНЬ, КРЩЄНЬ ч. (6) (особо¬ 

ва назва, стп. сЬггсгоп): а при томь бьіли свЬдци пань 

спьітокь воєвода краковьски... пань гофмистрь крщнь 
(Краків, 1394 Р 54); а теж рьчи свьдьци пань стриєць воє¬ 
вода галицкии... пань хрщнь мартиновьскии (Галич, 
1409 Р 74). 
ФОРМИ: наз. одн. хрщєнь 1 (1399 Р 59); Хрчоиь 1 (1408 

АкЮЗР^І, 6); хрщнь 1 (1409 Р 74); крщєиь 1 (1404 Р 70); 

хр(с)чєнь 1 (1401 Р 66); крщиь 1 (1394 Р 54). 
(•ХРЬЛОВСКЬІИ 1 див. «ХОРЛОВСКЬІ К 
•ХРЬЛОВСКЬІИ 2 див. ХОРЛОВСКЬІ2. 
«ХРЬЛОВЬ ч. (21) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві) Гир лов: гЬ(м) мьі... жаловали єсми ємоу особною 
нашєю мл(с)тїю и дали єсми ємоу оу нашєи зємли мо(л)- 
давскои єдно село на имЬ жоулєщїи ниже Хрьлова (Су¬ 
чава / '1437 Соя/. І, 520); И так оу том також прїидє прАд 
нами... Олах Іоаньїш и Гашпар, м"Ьсчанє от Хрьлова... и 
продали свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 ВИ II, 
153—154). 
ФОРМИ: род. одн, хрьлова 7 (1437 Сові. І, 520; 1438 

ЬВАс 28; 1448 Соні. II, 365; 1499 II, 147, 148, 154); 
хролова 2 (1448 491); хорлова 1 (1453 Сові. II, 
445); ор. одн. хролово(м) (1443 ДГСПМН); місц. одн. 
вь (оу) ХрьловЬ 8 (1499 ВИ II, 145, 149, 156, 161, 163, 
425; НА 256); оу Хрьлов Г(1499 ВБ II, 141); оу Хьрьлов 
1 (1476 ВО І, 215). 
ХРТЬЛбВІїНЬ ч. (2) (особова назва): мьі етєфань воє¬ 

вода... чйнимь знаменито... ожє... дали єсми монастирю 
о(т) пол-Ьни, три чєлА(д) циганскьі на имА славь хрьловЬнь 
и косте чрьнїславовь зАть и микоулидо (Сучава, 1434 

464); Ми илїа воєвода... чини(м) знаменито... ожє.. 
дали єсми и потвердили єсми привилїє„.нашємоуманастирю 

храмоу стмоу никольї о(т) полЬн-Ь чєтири чєл£(д) циганскьш 
и на имЬ славь хорлов-Ь(н) с челЬдею (Сучава, 1441 БІН«А» 
477). 
ФОРМИ: наз. одн. хрьловЬнь 1 (1434 БІН«А)> 464); 

хорловЬ(н) 1 (1441 БІН«А» 477). 
! ХРЬЛОСКОУ (ХРЬЛОВСКОУ) див. * ХОРЛОВСКЬІ \ 
ХРЬМАН див. ХЬРМАНЬ. 
•ХРЬМЬНЬ див. ХЬРМАНЬ. 
«ХРЬНЄЩИ мн. (І) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Ино мьі єсмо им досмотрили и познамєнали коуда 
(б)ило и прислоухало издавна: почьнши ис верха от бє- 
рєгь Брьлада... та оу Жєравєць, та старою маткою Жє- 
рав(да д)олоу пониже от Хрьнещи, до гдє оупадаєт Же- 
оавєц оу Боьлал (Биолад. 1495 ВБ II. 63). 
ФОРМИ:* род. Хрьнещи (1495 ВБ II, 63). 
«ХРЬТАНОВЬ прикм. (1): Знаменито чинимь ис сим(ь) 

лй£том(ь)... ожє прїидоша прАд(ь) нами... МьроупГка... 
и сестра єиСтан(ь)ка, кн'Ьгин'Ь Хрьтанова... и продали свою 
правоую отниноу (Гирлов, 1499 НА 257). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Хрьтанова (1499 НА 257). 
Пор. «ХРЬТАНЬ. 
«ХРЬТАНЬ ч. (1) (особова назва): И оустав(ь)шє наши 

слоуги Мьн’др-Ь и брат(ь) єго Дрьгою та заплатили тоти 
пинЬзи... оу роуки Мароушки... и оу роукьі сестри єи 
Стан(ь)кьі кн*Ьгини Хрьтана прАд(ь) нами (Гирлов, 1499 
НА 257). 
ФОРМИ: род. одн. Хрьтана (1499 НА 257). 
«ХРЬІСТОСЬ див. «ХРИСТОСЬ. 
•ХРЬМАНЬ див. ХЬРМАНЬ. 
«ХРЬЩЄНЬЄ див * КРЄСШЧЄНЬЄ. 
«ХР'ББТОВИЧЬ див. ХРЕБТОВИЧЬ. 
«ХР'ЙСТОВЬ див. *ХРИСТОВЬ. 
ХТО1 див. КЮ1. 
! ХТО 2 (ШТО Б) (1): ино хто (!) исказить тоть обьічаи 

злостивьш прїказоуємьі прї нашє(и) мл(с)ти абьі каждьш 
соудья и староста... колі за соудовьіи вїньї оу ко(г) закла¬ 
ди бєроуть... абьі того мєжї собою нє дєлали (1) (XV ст. 
ВС 11—11 зв.). 
Див. ШТОБЬІ \ 
ГХТО БЬІ <ШТО БЬІ) (1): Жалова(л) ди(к) (!) на еа(л)- 

ка и(ж) у є(г) домоу у вєчєрА стало свада прїшє(д)ши 
Фа(л)ко и загасиль свєчю а в томь то загашеній дика 
нє вєда(л) кто оуранїль. еа(л)ко позиа(л) ижє свєчи по¬ 
гаси^) а вражєнїя запрє(л) хто бьі (1)є(г) оурази(л) (XV ст. 
ВС 27). 
Див. ШТОБЬІ1. 
ХТО КОЛИ див. КТО КОЛИ. 
ХТОНЬКОЛИ займ. (1) (відносний) (приєднує підряд¬ 

не підметове речення, в інтерпозиціі, з узагальнюючим 
словом в головному реченні) будь-хто, хто-небудь: каждии 
хтоньколи буда (1) собравши всю тую чє(ла)дь (1) вь шпо- 

ли поставите на стго михаила дє(н) бє(з) изм^нно прє(д) 
паномь радивиломь (Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ). 
ФОРМИ: наз. одн. хтоньколи (1447—1492 ЛКНКВ). 
Див. ще КТНО КОЬЕ, КТОКОЬМЧЕК, КТО КОЛИ. 
ХОУБА ж. (1) (назва річки у Молдавському князівстві): 

гЬмь ми... дали єсми ємоу... оеємь сель на имА роз(к)а 
пєтрь на кобьїль... и на хоуба и на лоубанЬ (Сучава, 1436 
Сові. 1, 488). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на хоуба (1436 Сові. 1, 488). 
ХОУБАЛНА ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): (ТЬм ми ви)д-Ьвш(є) єго правоую и вЬрноую слоу- 
жбоу до нас... дали єсмьі ємоу... єдно село на БрьладЬ, 
гдє оупадаєть Хоубална оу Брьлад (б. м. н., 1429—1430 
ВАМ 25). 
ФОРМИ: наз. одн. Хоубалиа (1429—1430 ВАМ 25). 
ХОУДЄЧ див. ХОУДИЧЬ. 
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ХОУДЄЧЮ див. ХОУДИЧЮ. 
ХОУДИНСКЬІИ ч. (1) (особова назва): мьі панове гос¬ 

подарю нашєго, илїи воєводи на нмА... пань романь хоу- 
динскьш и пань борись коучоуровскьш... вьізнаваємь тнмь 
то наши(м) листомь колижь вєлємЖжнїи илїашь воєвода... 
голдь вьірности... є(ст) оучини(л)... ми такожє ижє по- 
вьгнни єсмьі єго воли пристати (Львів, 1436 Сові. II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. хоудинекьіи (1436 Соз^. II. 701). 
*ХОУДИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Ми панове господарю нашєго, илїи воєводи, на 
имА паиь вилча о(т) липники... и пань пєтрь дворникь 
о(т) хоудинєць вьізнаваємь тнмь то наши(м) листомь ко¬ 
лижь вєлємЖжнїи илїашь воєвода... голдь внрности... 
є(ст) оучини(л)... мн такожє ИЖЄ ПОВЬІННИ ЄСМЬІ єго воли 
пристати (Львів, 1436 Со5^. II, 701). 
ФОРМИ: род. хоудииєць (1436 Сові. II, 701). 
ХОУДИЧЬ, ХОУДИЧЬ, ХОУДИЧ, ХУДИЧ*, ХОУ- 

ДЄЧ, ГУДИЧЬ, ГОУДИЧЬ, ГОУДИЧ ч. (206) (особова 
назва): ми боярє... алєксандра воєводи... станисла(в) 
милишєвь... бо(б) оприша(к), лацко поса(д)ни(к), гуди(ч)... 
знаємо чини(м)... и(ж) єсми дали... сєрє(т) мисто а вол- 
ховєць... сєстрЮ господар А нашєго королА по(л)ского... 
кнАгини ри(м)гаилЮ (б. м. н., 1421 Сові. І, 142); А на то 
ест вЮра нашєго господства... и вЮра бояр наших... в. п. 
Хоудича, в. п. Щєфоула (Сучава, 1492 ВБ І, 504). 
ФОРМИ: наз. одн. хоуди(ч), хоудич 12 (1443 Сові. І, 

119; 1448 Сові. II, 737; 1456 ЗСФ; 1470 ВБ І, 151, 156; 
1472 ВБ І, 172; 1476 ВО І, 209; 1479 ВБ І, 224; 1488 ВБ 
І, 348; 1492 Ви І, 510 і т. ін.); Гоудич, гуди(ч) 5 (1421 
Соя*. І, 142; 1453 Сові. II, 472; 1471 ДГСМПБ\ 1474 РГС\ 
1480 ВБ І, 241); хоудичь, худич 2 (1434 Сові. II, 666; 
1472 Сові. 8. 881); гудичь 1 (1445 Сові. II, 730); Хоудичь 
1 (1470 ВБ І, 141); Хоудєч 1 (1491 ВБ І, 453); ХудичЮ 1 
(1435 Соа^. І, 402); зам. род. печать яцка гоудичь 1 (1476 
ВБ І, 209); род. одн. хоудича, хоудїча, худича, хоуди(ч), 
хоудич(а) 128 (1432 ДГВІН\ 1438 Сові. II, 15; 1441 Б В Ас 
35; 1445 Сові. II, 226; 1464 ВБ І, 86; 1469 ВБ І, 134; 1473 
ВБ І, 184; 1486 ВБ І, 290; 1490 ВБ І, 437; 1492 ВБ І, 504 
і т. ін.); гоудича, гудича, гоуди(ч) 48 (1433 Сові. І, 359; 
1436 Сові. І, 455; 1438 АС В фотокоп.; 1441 Сові. II, 138; 
Д446 Сові. II, 238; 1449 Сові. II, 744; 1480 ВБ І, 239; 1483 
ВБ І, 275; 1488 Сові. 5. 127; 1491 ВБ І, 456 і т. ін.); хо¬ 
дяча З (1436£/#«А» 469; 1443 Сові. II, 120; 1445 БІ#«А» 
483); худичЮ 1 (1473 ШКН 165); гоудич* 1 (1446 Сові. II, 
270); ! гоудика 1 (1448 Сові. II, 317). 
Див. ще ХОУДИЧЮ. 
ХОУДИЧЮ, ХОУДЄЧЮ чневідм. (2) (особова назва): 

А на то єст велика мартоурї'А... Гангоур... Чокьрлїє, 
Ацко Хоудичю, Ивашко Хринкович (б. м. н., 1470 ВБ І, 
153); БоАрїи аноумє... Доума, Гангоур... Яцко Хоудєчю 
(Сучава, 1491 ВБ І, 464). 
Див. ще ХОУДИЧЬ. 
ХУДИЧ'Ь див. ХОУДИЧЬ. 
*ХОУДЇЧЬ див. ХОУДИЧЬ. 
ХОУЄЦЬ ч. (1) (особова назва, молд. хуец «гуцул»): 

ТЮмь мьі... дали єсми ємоу оу нашєи зємли, села на воронЮ 
(в ориг. вороворонЮ.— Прим, вид.) на имА анноушчинь 
дворь и хоуєцЮнн... и млинь на сєрєтЮ, гдє є(ст) хоуєць 
(Сучава, 1433 С05Л II, 594). 
ФОРМИ: наз. одн. хоуєць (1433 Сові. II, 594). 
ХОУЄЦ'ЬНИ, ХОУЄЦІїНЇИ мн. (2) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): ТЮмь ми... дали єсми ємоу оу на¬ 
шєи зємли, села на воронЮ (в ориг. вороворонЮ. — Прим, 
вид.) на имА акноушчинь дворь и хоуєцЮни (Сучава, 1433 
Сові. II, 594); ТАм мн... далі и потвердили єсмк ємоу... села 
на имЮ гдє єст ємоу дом, Чєрньтєіци... и повишє того 
коутоулоу ХоуєцЮнїи на имЮ Оунгоурашїи (Сучава, 1468 
ВБ І, 130). 
ФОРМИ: наз. хоуєцЮии 1 (1433 Сові. II, 594); ХоуєцЮнїи 

1 (1468 ВБ І, 130). 

ХУЛЕВЬ ч. (1) (назва маєтку у Волинській землі): 
ВидЮвши есмо службу намь вЮрную... дали есмо пану 
Петру Мушчичу у Перемилскомь повЮтЮ тая имЮнія, на 
имя Хулевь... а Бече (Вільна, 1492 АЛМ ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн. Хулевь (1492 АЛМ ЗО). 
ХОУРОУ, ХУРУ ч., невідм. (15) (особова назва, молд., 

мад. йг «пан»): А на то єст... в. п. Или хоуроу комиса, и 
вЮра вьсАх боАрь наших (Сучава, 1471 ВБ І, 164—165); 
а на то є(ст)... вЮра пана барсу сто(л)ника, вЮра пана или 
хуру комиса и вЮра вьсА(х) боАр (зіс.— Прим, вид.) 
наши(х) мо(л)давски(х) (Сучава, 1475 Сові. Б. 4). 
ХОУСИВ ч. (4) (особова назва): И оуставшє слоуга наш 

пан Лоупє и заплатил оусє исполна.. оу роуки слоузЮ 
нащємоу Стан(чоул)оу Хоусив (Сучава, 1487 ВБ І, 517); 
И оу том також прїидє прАд нами... слоуга наш Станчюл, 
синь Жоуржа Хоусива... и продал свою правоую отниноу 
от своєго праваго оурика (Сучава, 1489 ВБ І, 373). 
ФОРМИ: наз. одн. Хоусив (1487 ВБ І, 516); род. одн. 

Хоусива (1489 ВБ І, 373); дав. одн. Хоусив (1487 ВБ І, 
517). 

*ХОУСЇАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша прАд нами... слоуга наш Станчоул Хоусив... 
и продал свою правою и питомою отниноу... єдино мЮсто 
от села повишє оустїє Сьрати на имЮ гдє сЮ зовєт Оулмїи, 
и половина от ХоусїАн (Сучава, 1487 ВБ І, 516). 
ФОРМИ: род. ХоусїАн (1487 ВБ І, 516). 
*СНІІ$ТА яе (1) А к г і ш а а і а с Н и 5 і а див. 

*КРОВАВЬІИ. 
ФОРМИ: род. одн. сНизїу (1388 ІРЬ 103). 
*ХОУСОУЛОВЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 

менито чиним... ожє прїидє прАд нами... Настю, нєпоата 
Михьила БозЮ, и оуноука єн Мьрина, дочка Хоусоулова,-.. 
и продали свою правоую отниноу (Васлуй, 1495 ВБ II, 
ОО^ • 

ФОРМИ: наз. одн. ж. Хоусоулова (1495 ВБ II, 55). 
•ХЬДЬРЬЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): Ино мьі... дали и потврьдили слоузЮ нашємоу 
Тоадєроу Доумбравь и жени єго Моуши тоє прАдрєчєн- 
ноє село на БрьладЮ Хьдьрьєщїи (Васлуй, 1497 ВБ II, 
116—117). 
ФОРМИ: знах. Хьдьрьєщїи (1497 ВБ II, 116, 117). 
•ХЬДЬРЬО див. ХЬДЬРЬОУ. 
ХЬДЬРЬОУ ч. (3) (особова назва, молд. хздзраг, мад. 

Ьасіаго «ціп»): И оуставшє слоуга наш Тоадерь Доумбравь 
и жєна єго Моуша и заплатили оуси тоти вишєписаннїи 
пинЮзи... оу роукн слоугам нашим Нєкити и братоу єго 
Жоуржи... снновом Дана, оуноуковом Стана Хьдьрьоа 
(Васлуй, 1497 ВБ II, 116). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оуноуковє Стана Хьдьрьоу 

(1497 ВБ II, 116); род. одн. Хьдьрьоа (1497 ВБ II, 116). 
ХЬЛМЬЖЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): тЮ(м) мьі... потвердили єсми ємоу даанїа на¬ 
шєго оцЮ, села на имЮ боучюмЮни, гдє є(ст) домь єго... и 
на тоутовЮ льлєщи н хьлмьжєщи (Сучава, 1434 Сові. І, 
386); тю(м) ми... дали и потвердили єсми ему... село на 
тутовЮ, на нмЮ грьдещи... и стьнижєщи и хь(л)мьжєщи, 
по(д) чєтьцЮ, ідо купи(л) о(т) михула логеєта (!) (Сучава, 
1455 Сові. II, 543). 
ФОРМИ: наз. хьлмьжєщи 1 (1434 Сові. І, 386); хь(л)- 

мьжєщи 1 (1455 Сові. II, 543). 
•ХЬМАЖЬ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст)-.. вЮра 

пана михаила и дЮти єго... вЮра пана хьмажа (Сучава, 
1433 Сові. II, 594). 
ФОРМИ: род. одн. хьмажа (1433 Сові. II, 594). 
•ХЬМЕЛЕВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Хмелів: Я се єсми я пан Опанась Бобина Хмелевский про¬ 
дал єсми свою верную вислугу Хьмелевь... пану Вольчку 
Жасковьскому (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154). 
ФОРМИ: знах. одн. Хьмелевь (1476 АрхЮЗР 8/IV, 154)* 
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*ХЬНДР€ІЦИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): Ино мьі... дали и потврьдили слоузЬ нашемоу 
Никоарь Ромьнєскоул <тоє) прАдрєчєноє половина село 
от Хьндрєщ (Сучава, 1490 ВО І, 386). 
ФОРМИ: рад. Хьндрєщ (1490 ВО І, 385, 386). 
*ХЬРЛОВСКИИ див. ХОРЛОВСКЬІ 2. 
*ХЬРЛЯ ч. (1) (особова назва): нїсксє поклонєнїє бї- 

ровоу о(т) брашова, о(т) мєншаго прїятєлЬ г(с)ва ти шо(л)- 
тоуза хьрлЬ о(т) брьла(д) (Бирлад, 1434 Собі. II, 675). 
ФОРМИ: род. одн. хьрлЬ (1434 Сові. II, 675). 
*ХТ>РМАНТ> див. ХЬРМАНЬ. 
ХЬРМАНЬ, ХРЬМАН, ХЄРМАН ч. (158) (особова назва, 

({сл.Гєрмань, гр. Гєрмауоз, лат. Оеггпапиз): мьі стєфань воє¬ 

вода... знаменито чини(м)... єжє... дали е(с)ми стои црвки (!) 
... тоти цигани на имЬ хрьма(н) и... комань (Дольнин 
Торг, 1458 ПГСММЦ); ми боярє зємли молдавскои, 
рада господарю нашєго Стєфана воєводьі Іон Тьоутоул 
логофєт... Хрьман паркалаб... и иньш боярє що при том 
бьіли (Сучава, 1499 ВО II, 443—444). 
ФОРМИ: наз. одн. Хрьман, хрьма(н) 4 (1458 ПГСММЦ; 

1479 Сові. 8. 98; 1499 ВО II, 425, 444); Хьрмань 2 (1480 
ВО І, 241, 242); Херман 2 (1463 ВО І, 74; 1468_ ВО І, 130]; 
род. одн. хрьмана, хрьмьна, хрьмана 116 (1475 Ви І, 200; 
1479 ВАМ 62; 1483 ВО І, 270; 1487 ВО І, 292; 1489 ВО І, 
372; 1490 ДГСХМ; 1492 Сові. 5. 162; 1494 ВО II, 38; 1497 
Сові. 5. 212; 1499 ВО II, ІЗб і т. ін.); хьрмана 22 (1479 
ПГВСА; 1480 ВО І, 245; 1481 ВО І, 249; 1482 ВО І, 260; 
ВО І, 263; 1484 ВО І, 279; 1487 ВО І, 294; 1488 ВО І, 325; 
1490 ВО І, 396; 1491 ВО І, 456 і т. ін.); хєрмана, херман З 
(1468 ВО І, 130; 1469 ВО І, 136; 1480 ВО І, 239); хьірмана 
2 (1475 ВО І, 203; Сові. О. 4); хрман(а) 1 (1490 ВО І. 388); 
хьрьмана 1 (1486 ОС 144); ! храмана 1 (1493 СТО 6); 
дав. одн. Хєрманоу, Хєрьманоу 3 (1463 ВО І, 73, 74; 1468 
ВО І, 130); Хьрманоу 1 (1480 ВО І, 243). 
Див. ще ГЄРМАН. 
ХЬРНИШ ч. (2) (особова назва, молд., слов. гарьнь): 

И оуставшє слоуга наш Тоадєр Марєлє и сь братанич єго 
Костин, сьін НЬгоулоу, и заплатил<и) прЬд нами оуси 
исполна <тоти) вишєписани пинЬзи... оу роуки слоуз'Ь 
нашемоу Тоадєроу Хьрниш (Сучава, 1490 ВО І, 387). 
ФОРМИ: наз. одн. Хьрниш (1490 ВО І, 387); дав. одн. 

Хрьннш (1490 ВО І, 387). 
ХЬРЦЬГАНЬ ч. (1) (особова назва, молд., мад. Ьегсгеє, 

герм. Нег20£); ТЬмь мьі... дали єсми ємоу о(т) нашєи зєм¬ 
ли о(т) молдавскои села на поутнои, на имЬ гдє бьі(л) стань 
хьрцьгань (Сучава, 1445 Сові. II, 226). 
ФОРМИ: наз. одн. хьрцьгань (1445 Сові. II, 226). 
ХЬТО див. КТО X 
*ХЬ1РМАНЬ див. ХЬРМАНЬ. 
*ХЬ1ТРОСТЬ див. * ХИТРОСТІ». 

*ХЬЛМЬЖ€ЩИ див. ХЬЛМЬЖЄЩИ. 
*ХЬРЬЛОВ див.*ХРЬЛОВЬ. 
*ХЬРЬМАНЬ див. ХЬРМАНЬ. 
*ХГБРЛИКЬ ч. (2) (особова назва, молд., пор. рум. 

Ьігіа «свиня»): И заплатих аз господства мн оуси исполна 

тоти р злат татарских оу роуки ГрЬчи, дочка Татоула 
Хьрлика, прєд оусими нашими молдавскими бояри (Су¬ 
чава, 1491 ВО І, 472). 
ФОРМИ: род. одн. ХЬрлика (1491 ВО І, 472). 
Х'БРТ'Б див. Х'БРЦ'Б. 
Х'гРЦИНЬ прикм. (2): мьі алєксандрь воєвода... чинимь 

знаменито... ожє... дали єсми томоу стому нашєму прА(д)- 
рєчє(н)ному монастирю чєлЬди циганскьіи на имЬ наноу(л) 
синь владо(в) и братїа єго... и алєкса си(н) хЬрци(н) (Су¬ 
чава, 1453 ОІН«Ау> 503); и єщє єсми потвєпотвєрдили (!) 
нашєм(оу) монастирю оуси монастирски цигане на имЬ 

сньї владови наноуль и братіа єго... и алєкса снь хЬрцинь 
сь чєлЬдїю (Сучава, 1470 ОУ#«Л» 522). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. хЬрцинь, хЬрци(н) (1453 ОІД«А* 

503; 1470 0/#«А» 522). 
Пор. Х'БРЦ'Б. 

Х'БРЦ'Й, Х'ЙРТ'Й ч. (2) (особова назва): мн пєтрь воє¬ 
вода... чинимь знаменито... ожє... дали єсми томоу стомоу 
нашемоу прєдрєчєнномоу монастирю чєлЬдн цигански(х), 
на им'Ь вла(д) н лацка зави(д) и хіртЬ (Сучава, 1448 Сові. 
II, 352—353); мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... дали єсми... монастироу... цигане на имЬ: Лоука 
сьінь Лацков сь чєлЬдєю, Алєкса ХЬрцЬ сь чєлЬдєю (Су¬ 
чава, 1487 ВО І, 312). 
ФОРМИ: наз. одн. ХЬрцЬ 1 (1487 ВО І, 312); хЬртЬ 1 

(1448 Сові. II, 353). 
ХЬЧУЛЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тАм (зіс.— Прим, вид.) мьі... дали єсми єму и потврьдили 
є(г) правовЬрноє вьіслужєнїе, села, на имЬ дворь єго на 
сєрєтЬ, що б біль нЬгоєва... и хЬчуль (Сучава, 1455 Сові. 
II, 540). 
ФОРМИ: наз. одн. хЬчуль (1455 Сові. II, 540). 
Див. ще *ХАЧЬ. 

ХАРЧ А ч. (1) (особова назва): а хотарници бьіли пань 
мьшзу(л) и пєтришорь... и шандро мичь и хАрчА и око(л)- 
ньіи межїаши (Сучава, 1446 ПГСПМР). 
ФОРМИ: наз. одн. хмрчм (1446 ПГСПМР). 
*ХАЧЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

и тако(ж) потвєржаємь єму єго праваА села... на имЬ... 
валесЬкь и хА(ч) (Сучава, 1453 Сові. II, 472). 
ФОРМИ: ноз. одн. хл(ч) (1453 Сові. II, 472). 
Див. ще ХЬЧУЛЬ. 



*ЦАПАЛОУШЬ ч. (2) (особова назва, тюрк. сара^иісу 
«гонець, наїзник, вершник»): ино они... свєдєтєлство- 
вали о том, ажє загоубил слоуга наїїгь Михоуль 
Боузат своа привилїа... коли пришли Али-бєг и брат его 
Скєндєрь-бег и сь Цапалоушєм та поплєнили наша землі 
до поуд великого лоугоу (Сучава, 1481 ВВ І, 258). 
ФОРМИ: ор. одн. Цапалоушєм (1481 В О І, 258). 
ЦАРЕВИЧ ч. (2) (син татарського хана) царевич: А 

тото мьіто татарскоє, що бьтло оустановлєио оу биломго- 
роді, а мьі тото мьіто ливовчаном отпоустили, абьі не да¬ 
вали ни пинАза... хотА боуд там татарскїи царевич, хотА 
не боудь (Сучава, 1456 Сові. II, 790); а мьі тото мьіто Ли¬ 
вовчаном отпоустили, абн нє давали ни пинАзА, хоті от 
тисАча коп, хоті боуд там татарскии царевич, хоті нє 
боуд (Сучава, 1460 ВИ II, 274—275). 
ФОРМИ: наз. одн. царевич (1456 Сові. II, 790; 1460 ВИ 

II, 275). 
* ЦАРЕВЩИЗН А ж. (1) (назва земельного володіння у 

Київській землі): Буль намь чоломь земеньїнь Вруцкий 
на имя Оедорь Бльїгцановичь, и покладаль передь нами 
листь... короля его милости, штожь пань Мартьінь Гаш- 
толтовичь пооднималь бнль у ньіхь земли 0ТЧИЗНУЄ, 
на имя — Телешовщизну и Царевщизну (Мозир, 1498 
ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: знах. одн. Царевщизну (1498 ГВКЛ 22). 
ЦАРИНА ж. (13) (молд. царинз) нива, царина: а хо- 

тарь ємоу є(ст)... о(т) могьільї... на конєць царині (б. м. 
н., 1400 433); и вє(с) хотарь лиєщє(м) и поле оусє 
и стараа царина, разві тота новаа царина, що си(м) разомь 
загорожєна (Сучава, 1443 Сові. II, 132); а хотар оу поле, 
царини и (с)иножат(и) да имаєт трєтоую част о(т коли)ко 
ест част Оанина Бьєшєскоула (Сучава, 1499 ВВ II, 136). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. царина 2 (1443 Сові. II, 131, 

132); зам. знах. продали стараа царина 2 (1443 Сові. II, 
131, 132); род. одн. цариньї 1 (1466 БО І, 114); цари(н) 
2 (1456 Сові. II, 582); царині 1 (1400 ВІП&А-» 433); знах. 
одн. царииоу (1453 Сові. II, 461; 1466 ВИ І, 114; 1488 ВВ І, 
348; 1499 ВИ II, 148); місц. одн. оу царини (1499 ВО II, 136). 

* ЦАРСТВО с. (1) (держава татарського хана) царство: 
відомо даємь нашєму бра(т) ажь єсмь сіль на столі ве¬ 

ликого црства (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 

ФОРМИ: род. одн. црства (1392—1393 РФВ 170). 
ЦАРЬ1, ЦАРТ>, ЦАРЬ ч. (29) (татарський хан, ту¬ 

рецький султан) верховний правитель, цар: а поидєть 
ли царь на лАхи а любо крАзи тємнии кнАзємь литовь- 

скумь помагати (б. м. н., 1352 Я 6); а коли му пожадаємь 
какоую помоч оу великого кнА?А... а кнАз великій... има- 
єть намь дати такоую помоч... вьшмоуючи его милости кро- 
лА поленого... и црА татарского (Ясси, 1445 Сові. II, 726); 

охмать царь одинь царь бьіль, а нинє два цари єсмо з бра* 
томь моимь еєдихматомь (б. м. н., 1484 ЯАІ); А також му... 

ани жаднои раді ани помочи Тоурком не имаєм дати, 
вьнівши коли бьі нікотораА моц або сила тоурєцкого чь- 
сарі... пришла 6у, и нас поневолили 6у соби на помоч, 
и були бухом им на помоч без нашєи воли (Гирлов, 1499 
В О II, 423—424). 
ФОРМИ: наз. одн. царь 4 (1352 Р 6; 1480 ВВ І, 239; 

1496 ОКИВУ царь 2 (1484 ЯМУ цмрь 1 (1442 Сові. II, 719); 
род. одн. цара 7 (1484 ЯМ; 1496 ОПСВВ 61; 1499 ВВ II, 
449); цл(р)л 1 (1442 Сові. II, 719); црм 1 (1445 Сові. II, 726); 
чьсарі 5 (1499 ВИ II, 423, 424); дав. одн. царєви (1492 ВВ 

II, 292); знах. одн. цра 1 (1484 ЯМ); ц/лр/й 1 (1442 Сові. 
II, 719); црл 1 (1445 Сові. II, 726); чьсарі 2 (1499 ВВ II, 
423); ор. одн. царемь (1496 ОКИВ); наз. мн. цари (1484 ЯМ). 
Див. ще ЦЄСАРЬ. 
* ЦАРЬ 2 ч. (1) (особова назва): мьі кнзь михаило олєк- 

сан(д)ровичь произволи (!) єсмо бсАриноу нашємоу пану 

василью црю коупити дворєць ивашка гри(д)ковича (Ко¬ 
пиль, 1456—1481 Р 164). 

ФОРМИ: дав. одн. црю (1456—1481 Р 164). 
*ЦАРЬСКИЙ прикм. (2) І. (належний татарському 

ханові) ханський, царський (1): коли есмь пєрвоє сіль 

на црьскомь столі тогда єсмь послаль бьіль к вамь аса на 
и котлубугу (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 

2. (божий) царський (1): А пи(с)на вь кїєві вь обитіли 

црьстіи вь пєчєрьско(м) монастнри прістьіА бца (Київ. 
1446 Я 155). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. на црьскомь (1392—1393 РФВ 

170); місц. одн. ж. вь црьстіи (1446 Я 155). 
ЦАТА ч. (4) (особова назва): А при томь були світки... 

пань Олехно Русиловичь и з братомь своимь сь паномь 
Датою (б. м, н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 103); а при (томь) 

(в ориг. а при мл бьіли.— Прим, вид.) бьіли... пан Олехно, 
пан Дата Охремовичи... пан Зброх Гулєвич (Луцьк, 1494 
А8 І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Цата (1481 А5 І, 77; 1490 АЗ І, 92; 

1494 АЗ І, і02); ор. одн. Цатою (1473 АрхЮЗР 8/IV, 103). 
•ЦВЄТКОВЬ ч. (1) (назва села у Київській землі) Цвіт- 

кове: Село цве(т)ковь а в томь еєлє отамо(н) а два члвка 
оди(н) слоуга а дроуги(и) коланьну(и) (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: наз. одн. цвє(т)кевь (бл. 147! ЛКЗ 90). 
*С2\\ЕТІШЕУ прикм. (1) О роїпуесіуеіок 

сг^еІЬпеу див. *ПОНЄДгЙЛОК'Ь. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. сг"АгеіЬпеу (1394 ОС 166). 



ЦЄБРОВЬСКІИ — 524 — ЦЕРКОВЬ 

ЦЄБРОВЬСКІИ ч. (1) (особова назва): А при томь свід- 
ці бьілі пань дмитрь ролчьковічь а пань пєтрь цєбровьскіи 
(б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: наз. одн. цєбровьскіи (1424 Р 104). 
ЦЕВОВЬСКИЙ ч. (1) (особова назва): А прьі томь бьіли 

святки добриє; бьіль пань Немира Цевовьский, пань 
Вольчько Ощовский (Звиняче, XV ст. ЛрхЮЗР 8/IV, 193). 
ФОРМИ: наз. одн. Цевовьский (XV ст. АрхЮЗР 8/1 931. 
ЦЄДИЛОВИЧ див. Ц^ДИЛОВИЧ. 
*ЦЄЗАНЇЄ с. (1) (стп. сціапіе) накладення судової за¬ 

борони на майно: О закладі(х) алюбо о цєзанїю наши(х) 
оубогьі(х) штобьі имь право бьіло (XV ст. ВС 11). 
ФОРМИ: місц. одн. о цєзанїю (XV ст. ВС 11). 
* ЦЄЛОВАНЄ див. «ЦЄЛОВАНЬЄ. 
*Ц€ЛОВАНЬ€с. (9) цілування (1): мьі... вьізнавамн тим 

то листом ... прАз обвезанні присАгьт нашои и з дотьк- 
нєнємь свАтого хреста и прАз єго цєлованє, бити повин- 
ни и обвєзаноу коу дєржаню зоуполна чести к віри нашеи 
(Сучава, 1462 ВО II, 284); крєстьноє цєлова- 
н ь є (2), зь крєстьного (хрєстьного) 
цєлованьА виступити (2), крєстьноє 
цєлованьє имати (2), крєстьноє цєло¬ 
ваньє и м є т и (1) див. *КР€СТЬНЬ1И; хреста 
цілованиє (1) див. * КРЄСТЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. ! цілониє (1388 Р 39); род. 

одн. цєлованья, цєлованьм (1498 ВО II, 409, 413; 1499 ВО 
II, 447); дав. одн. цєлованью (1498 ВО II, 409; 1499 ВО II, 
448); зншг. одн. цєлованє (1462 ВО II, 284). 
Пор. •Ц'БЛОВАТИ. 
* ЦЄЛОВАТИ див. *Ц^ЛОВАТИ. 
ЦЄЛОВИЧ 4.(1) (особова назва): А сє я пан Панаско Голу- 

бович, а я пан Михайло Цєлович... сознаваєм симь нашимь 
листом — жаловал... пан Фєдко канцлер... на Данила на 
Волошина (Ступно, 1444 АЗ І, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. Цєлович (1444 А5 І, 41). 
*ЦЄЛЬ1И див. •Ц'ЙЛЬІИ. 
*ЦЄНА див. ЦИНА. 
ЦЄПАРЄВИЧЬ ч.(1) (особова назва): а при томь оузда¬ 

ванні били... попь тєпАкови(ч) яковь нєстюрь цєпарє- 
вичь (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. цєпарєвичь (1378 Р 26). 
*ЦЄРК€В ж. (1) (стп. сегкіеиО (християнська віро¬ 

сповідна організація) церква: волень о(н) то отдат(и) 

и прода(ти) и заміни(т)и и на цркєв б(ж)ию заниса(ти) 
(Вільна, 1499 ГОКїР). 

ФОРМИ: знах. одн. цркєв (1499 ГОКІР). 
Див. ще ЦЕРКОВЬ 3. 
*Ц€РКОВ див. ЦЕРКОВЬ. 
* ЦЕРКОВНИЙ див. *ЦРЬКОВНЬ1И. 
ЦЕРКОВЬ, ЦРЬКОВЬ, ЦРЬКОВЬ ж. (231) 1. (куль¬ 

това споруда, признач. для релігійних відправ) церква, 
храм (27): Тне вси села... маеть держати господинь бого¬ 
молець нашь Климентьій, владьїка Лункий и Острозский... 
а за нась и чада наша Господа бога молити... церкви ос- 
весчати... никакоже паче благословеня его церкви сози- 
ждати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/VI, 3); Г(с)и помози рабу 

своєму юрью болковичю создавшєму црквь и олтарь стаго 

архиєрія х(с)ва нцкольї... сну своєму валфромію (б. м. н., 
бл. 1350 Р, 8); Как ге і їуті гагу, кибу КаШа згІаЬ ісЬ, 
сегкш пазгу гЬН (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); 
Сє яз кн(А)зь Василєй Федорович Острозский: ижє отєц 
мой кн(А)зь Фєдорь ставил ц(є)рков матку б(о>жєю на 
клаштор томоу законоу св(А)т(о)го Доминика... и азь 
теж записьіваю тую ц<є)рков на клашторь по отца своєго 
записаню (Острог, 1443—1452 АЗ І, 39); основана бьіс 
црквь прстьіа бдца печрскаа на старом основаній... кнзем 
семеоном александрові (!) отчичи кіевском (Київ, бл. 1470 
ОБРН 129—130); Я Оношко Витонизкий сознаваю симь 

моимь листомь... продал єсми... дом свой оу Луцком місти 
промєж ормєнскоє ц<є)ркви и капланского домоу на бе¬ 
рези СтьірА (Луцьк, 1490 А5 І, 92); а то есми и вь Еванге- 
ліе уписаль, которое лежить на престолі у церкви у Пре- 
чистое Богоматере (Вільна, 1499 АСЕ VI, 3). 

2. (церковно-феодальна землевласницька одиниця) церк¬ 
ва (22): Тне вси села, огь нась ку церкви Божой прьіданьїе, 
маеть держати господинь богомолець нашь Климентьш, 
владьїка Луцкий и Острозский, и вси наступьники его 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛ/І, 1); дали єсмо на віки той 

млинь...кь цркви (Смотрич, 1375 Р 20); И мьі... которое 
какь бьіло село и земли пашное... приданьї святой церкви 
Володимерской епископии, подлугь записовь продка на¬ 
шого, опять церкви Божой потвердили есмо (Луцьк, 1444 
АрхЮЗР ІАЧ, 8); а то єсми записал и дал кь ц<є)ркви 
божєй на памАт доуши своєй (б. м. н., 1470 А5 І, 67); Гав¬ 
рила... дани даєть цє(р)кви осмь вєдє(р) (б. м. н., бл. 1471 
лкз 94). 

3. (християнська віросповідна організація) церква (ЗО): 
Волень то онь продати, отдати и замінити и на 
Церковь записати и кь своєму вжиточному и ліпшому обер¬ 
нути, какь самь найл'Ьп'Ьй розуміючи (Люблін, 1410 
АкВАК XI, 5); ачь не дасть имь Богь детокь, ино доложив- 
ши се у осподаря короля его милости, волньїи собе прода¬ 
ти н ближньїмь своимь дати, и на церковь дати (Володи¬ 
мир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); І то(т) мн(с)тьі(р) пєчє(р)- 
скїй бьіль з вєко(в)... самь в сєбі Ставропигїя о(т) вели¬ 

ких) кнзєй роуски(х) и Святьі(х) потрїа(р)хь (І) ко(н)- 

стє(н)тинаполски(х) (!) нового рима Свтоє каОтоличєское 

восточньїє цркви хр(с)товьі Святьі(х) апостоль и свтьі(х) 
о(т)ць (б. м. н., 1481 ГПМ)\ А моуж мои кн(А>зь Ивань 
Семенович, оузАзши тьіх дві тисАчи золотих, волень даро- 
вати и отдати и на ц(є)рковь дати и коудьі хотА обєрноути 
кь своємоу пожиткоу (Добучини, 1487 А5 І, 239); Волень 
онь то отдати и продати, и заменити и на церковь записа¬ 
ти... какь самь налепей розумеючи (Вільна, 1499 РИБ 777); 

(парафіяльна церква) церква (144): Се жє при даль 

юрьиї болковичь... к цркви стму николі землю пашную 
(б. м. н., бл. 1350 Р 8); Тімь мьі придали єсмьі пискоупови 
вормєньскомоу Оганєсови цєрквьі вормєньскьтА и попьт ихь 
(Сучава, 1401 мн влодиславь коро(л) полски... 
знає(м)ь чини(м)... ажє оставлАєм(ь)... попа м(ихаил)а... 

при церкви свто(г) рожства бци оу діди ні... при всємь 

при т(оді што) прислушало и слушаєть... церкви свтому 

р(ожс)тву манастьірю тєрлец(кому со в)сіми оужитки 
(Медика, 1415 Р 86*—87); и что-бьі и ньіні вашимь опіка- 
немь та богомолья стояла с покоемь, а тоть бьі попь оть 
нее Прочь кь иной цепкьви не шель, жиль бкг туто и молиль 
Бога, никимь не обижень (Холм, 1440 АрхЮЗР 1Л/І, 5); 
Я, княгиии Семеновая, Ульяна Кобрьінская, и сь сьіномь 
своимь... жаловали есьмо и дали слузі нашому на имя 
Іуді: у Кобрьши на городи — церковь святьіхь апостоль 
Петра и Павла, зо всими доходи и сь приходи (Кобринь, 
1465 АкВАК III, 4); Се я пань Ивань Олександровичь 
Стретовичь... записаль есми сь своєго имінья... тридцать 
копь жита кь церкви пречистое Богоматере кь Лаврашеву 
манастнрю (Березовець, 1486 АкЮЗР І, 295); и я подлугь 
листу гдрского обедві тьіе нивки отехаль к цркви Бжіей 
к стому Николе (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); И иное 
давал на рускии церкви и бискупу киевьскому и канони- 
комь и иньїм даваль (Вільна, 1496 АЛРГ 72); Биль намь 
чоломь игумень Пречистей Богоматери зь Пустьшки, абнх- 
мо ми призволили* имь людей за себе призвати и цановь 
за собою посадити на церковнои земли, которая кь той 
Церкви Божей Пречистей Богоматери прислухаеті 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); 
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к церкви прибігати (2) бути парафіянином 
даної церкви: а ис то(г) имєнїя боудє(т) лї оуставлАєми 

бн келїхь оучинень за по(л)торьі гривньг КЬ ЦрКВИ ГДь 
прїбЬга(л) (XV ст. ВС 23 зв.); зборна церковь 
(1) див. *ЗБОРНЬ1И; соборная церковь (3), 
церковь соборная (2) див. *СОБОРНЬІИ. 

4. служителі церкви (1): гдє коли иму(т) покласти на 
тьі(х) три возьі или рьібоу или соли или Абльїка или иного 

трьговл’Ь що е(ст) храна стомоу майастирю и стои цркви 
вєздє іто оуси(х) мЬста(х) (Сучава, 1453 ПГОВ). 

ФОРМИ: наз. одн. церковь, црьковь, црьковь, црквь, 
црко(в) 89 (1440 ЛрхЮЗР 1/ІУ, 5; 1446 Сові. II, 263; 1458 
БО І, 19; бл. 1470 ОБРН 129; 1490 ВВ І, 419, 420; ИС 
147, 148); зам. род. от црковь 2 (1493 Сові. 3. 175, 176); 

род. одн. церкви, церькви, ц(є>ркви, цркви 9 (1322 
ЛрхЮЗР І/VI, 2, 3; бл. 1350 Р 8; 1415 Сові. І, 122; 1440 
ЛрхЮЗР 1/ІУ, 5; 1444 ЛрхЮЗР 1/УІ, 8; 1481 ГПМ; 1490 
ЛЗ І, 92; 1498 ГВКОО)\ церкви 1 (1389 РЕЛ І, 27); цєрквє 
1 (1467 ВВ II, 297); дав. одн. церкви, церкви, црькви, 

церкьви, церькви, ц(є)ркви, цє(р)кви, цркви, цркви, 
црви, ! црквки (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 1, 3; бл. 1350 Р 8; 
1375 Р 20; 1376 Р 22; 1408 Сох*. І, 61; 1415 Р 87; 1435 — 1436 
Сові. 1,494; 1447 ЛрхЮЗР 8/IV, 11; 1465 ЛкВЛК III, 4; 1500 

ЛСД II, № 3 і т. ін.); знах. одн. церковь, црковь, црквь, 
црьковь, ц(є)рковь, ц(є)рков, церковь, церковь, цє(р)- 

ковь, црьковь, црквь, церков, ц(е)рков, церьков, црь¬ 
ковь, црьков, црко(в) (бл. 1350 Р 8; 1378 Р 26; 1404 ГМ\ 
1408 ЛкЮЗР І, 6; 1410 ЛкВЛК XI, 5; 1443—1452 ЛЗ І, 
39; 1465 ЛкВАК ПІ, 4; 1479 ВС 140; 1491 ЛЗ І, 97; 1499 
ЛСД VI, 3 і т. ін.);-місц. одн. у (при) церкви, церкви, 

црькви, цркви (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 2; 1415 Р 87; 1488 
ВВ І, 356; XV ст. ВС 20 зв.; ВОРСР 179; 1499 ЛСД VI, 3); 

наз. мн. црькви, цркви<>(1415 Сові. І, 122; 1490 ВВ І, 419, 
420; ВС 147, 148); зам. род. мн. колко црькви І (1490 ВИ 

І, 420); н цркви 2 (1490 ВС 147, 148); зам. місц. мн. оу тоти 
вииієписани(х) цркви 2 (1490 ВС 148); род. мн. црьков, 

црко(в) (1490 ВВ 1,419, 420; ВС 147, 148); дав. мн. црк- 
вамь, црьквам (1490 ВВ І, 420; ВС 147, 148); знах. мн. 

церкви, сегкигі, цє(р)кви, црькви, цркви 16 (1322 ЛрхЮЗР 
1/УІ, 3, 4; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 1440 ЛрхЮЗР 1/УІ, 
5; бл- 1471 ЛКЗ 92; 1490 ВВ І, 419, 420; ВС 147, 148; 
1496 АЛРГ 72); церкви, црквь» 2 (1401 ЯІЯ; 1415 Сові. 
ї, 122); ор. мн. церквями (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 4); наз. де. 
в црькви (1490 ВВ І, 420). 

• Див. ще *Ц€РКЄВ. 
•ЦЕРЬКОВ див. ЦЕРКОВЬ. 
•ЦЕРЬКОВНЬІИ див. •ЦРЬКОВНЬІИ. 
•ЦЄРЬКРВЬНМИ див. *ЦРЬКОВНЬІИ. 
•ЦЄРЬКОВЬ див. ЦЕРКОВЬ. 
ЦЄСАРЬ ч. (3) (цсл. цЬсарь, гот. Каізаг, лат. Саезаг) 

(турецький султан, польський король) верховний прави¬ 
тель, цар: по(д)писана бисть сия каплй(ца повелЬні)емь... 
короля пресветлого казимира... іс поколенья цЬ(са)рьскаго 
вноука пренанезвитяжнеішего цесаря жікгимонта (Краків, 
бл. 1478 ОБРН 130); коли пришоль цесарь тоурский на нась 
и иа нашоу зємьлю, а наши оубогии люди оть Сачавьі и 
они побегли до Камєньца (б. м. п., 1481 ВВ II, 365). > 
ФОРМИ: наз. одн. цесарь (1481 В В II, 365); род. одн. 

цесаря (бл. 1478 ОБРН 130). 
Див. ще ЦАРЬ1. 
•ЦЄСАРЬСКИИ див. *Ц1іСАРЬСКИИ. 
•ЦЄЦЄНЄВСКИИ ди&. ЦЄЦЄНЄВЬСКЬІИ. 

ЦЄЦЄНЄВЬСКЬІИ ч. (10) (особова назва): Сє мьі панове 
Цєцєнєвьскии: пань Баско Цєценєвьскьіи, а пан Німець... 
продали єсмо имЬньє отчиноу свою... на имА Цєцєнєвьци 
(Кременець, 1467 А5 І, 63); и тьіх Цєцєневских пєчат єсть 
в того листу (Луцьк, 1491 АЗ І, 94). 
ФОРМИ: наз. одн. Цєцєиєвьскьгн (1467 А 5 1, 63; 1469 

А5 І, 64); наз. мн. Цєцєнєвскии 3 (1491 ЛЗ І, 94); Цєцє- 
нєвьскьіи 1 (1467 А5 І, 63); род. мн. Цєцєневских (1491 
ЛЗ І, 94); знах. мн. Цєцєневских (1491 А5 І, 94). 
Див. ще *Ц€Ц€НОВЬСКЬ1И. 
ЦЄЦЄНЄВЬЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Цеценівка; Сє мьі панове Цєцєнєвьскьш... продали єсмо 
имЬньє... кн(А>зю Алєксацдроу Санкгоушьковичоу на имА 
Цєцєнєвьци... на рєци на Слоучи (Кременець, 1467 ЛЗ 
І, 63). 

'ФОРМИ: наз. Цєцєнєвьци (1467 ЛЗ І, 63). 
Див. ще ЦЄЦЄНОВЦИ. 
цєцєновци мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Цеценівка: ми великий кн<я>зь Швитрикгаил... чиним 
знаменито... иж оузрєвшє єсмо вєрност... н<а>ш(о)го 
верного слуги Михайла Олєхновича, и ми єсмо ему и за¬ 
писали за его вєрную службу сЬла оу кремєнєцкой волос- 
сти на имА: Цєцєновци, а Красилов на Случи (Луцьк, 
1444 А5 І, 39—40). 
ФОРМИ: наз. Цєцєновци (1444 ЛЗ 1, 40). 
Див. ще ЦЄЦЄНЄВЬЦИ. 
•ЦЄЦЄНОВЬСКЬІИ Ч. (1) (особова назва): Сє ми панове 

Цєценовьскьш... продали єсмо имЬньє... кн<А>зю Длєк- 
сандроу Санкгоушковичю... на имА НовосЬлци (Кременець, 
1469 ЛЗ І, 64). 
ФОРМИ: наз. мн. Цєцєиовьскии (1469 ЛЗ І, 64). 
Див. ще ЦЄЦЄНЄВЬСКЬІИ. 
•ЦЄЦИНЬ ч. (3) (назва фортеці на Буковині): а о 

цєци(н) и о хмєлєвь, коли нашь т(с)дрь будєть, оу своєго 
г(с)дрА и в нашє(г) кролА, влодислава пол(с)кого, о то(е) 
имаєть намилвити (1) и обровиати, подлугь королеви воли 
(б. м. н., 1395 Сові. II, 610); а до тих люди... аби не имали 
дило ни єдин наш бсАрин, анн старости от ЦЬцина, ани 
глобници, ани пєрєроубци (Сучава, 1481 ВВ І, 257). 
ФОРМИ: рад. одн. ЦЬцина (1479 ВС 141; 1481 ВВ І, 

257); знах. одн. цєци(н) (1395 Сові. II, 610). 
Див. ще ЦЄЦЮНЬ; 
•ЦЄЦУНЬ див. ЦЄЦЮНЬ. 
•ЦЕЦУЛЬІНЬ прикм. (2) <> Цецулнна (Ц ьі - 

цу л ьі н а) долина (2) (назва місцевості у Поділь¬ 
ській землі): а тамь при той долини конець (!) усипано одь 
Цьіцульїнн долини до урочища Тулниковь (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Цецульїньї 1 (1430 ГВКЛ 8); 

Цьіцульіньї 1 (1430 ГВКЛ 8). 
•ЦЄЦЮНСКИИ прикм. (1): а на то є(ст) вЬра... Пана 

щєфоула цєцюнского (Сучава, 1440 Сові. II, 65). 
ФОРМИ: род. одн. ч. цєцюнского (1440 Сові. 11, 65). 
Див. ще ЦАЦИНЬСКЬІ. 
Пор. ЦЄЦЮНЬ. 
ЦЄЦЮНЬ ч. (3) (назва фортеці на Буковині): а такЬ жь то¬ 

го исногостєцка воєводу хотАчи особною мл(с)тью оутЬшити... 
тьш городи цєцунь а хмєловь... которьіи жь городи лежать 
межи нашєю землею рускою и волоскою даємьі и дали єсмьі 
ему на вЬки (Ланчиця, 1433 Р 125); землю шєпиньскоую... 
з городьі тоЬ то... зємли шєпиньскоЬ, то єсть хотЬнь, ЦЄ¬ 

ЦЮНЬ и хмєловь... даваєми, дароуєми а ворочаємьі... ко¬ 
ролеви (Львів, 1436 Сові. II, 706). 
ФОРМИ: наз. одн. цєцюнь (1436 Сові. II, 706); дав. одн, 

цєцуию (1433 Р 125); знах. одн. цєцунь (1433 Р 125). 
Див. ще * ЦЄЦИНЬ. 
•ЦИБАНОВЬ прикм. (3): а на то вЬра... жюржЬ вол- 

ховского и вЬра цибанова (б. м. н.., 1411 Сові. І, 84—85); 
И-оуставшє наши слйуги Данчюлибрат єго-Жоуржа... та 
<за)платили оуси тоти пинЬзн... оу роуки Тома и сестри 
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его Сори<ць>, сьіновє Мьрина, дочка Цибанова (Сучава, 
1489 ВБ І, 367). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Цибанова, цибаиова (1411 Сові. 

1,85; 1489 ВИ 1,367). 
Пор. * ЦИБАНТ». 
*ЦИБАНЬ я. (3) (особова назва): а на то в'Ьра... доума 

дворнїка и дЬтїи єго, цибана и дЬтїи его (б. м. н., 1400 
Собі. І, 37); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним, ожє 
прїидо<ша п>рАд нами... Тома и сестра єго Сориць... и 
продали сво<ю) правоую отниноу, що била дидки их Ил'Ьни, 
дочки старого Цибана... Данчоулоу и братоу єго Жоуржи 
(Сучава, 1489 ВИ І, 366—367). 
ФОРМИ; род. одн. цибана (1400 433; Собі, і, 

37; 1489 ВИ І, 367). 
* ЦИБУЛЯ я. (1) (особова назва): Пань Литавор марша- 

локь а Оєдко писарь брали личбу... в митникові» киевских 
в Санка а в Цибули с полутора году (б. м. н., І497—1498 
ЛЛРГ 80). 
ФОРМИ: род. одн. Цибули (1497—1498 АЛРГ 80). 
*ЦИЬЬНЄІЦИ мн. (Г) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Т'Ьмь ми... дали и потвєрьдили єсми ємоу... села... 
на им"Ь селам... Борисєщи, и Ц<и>бьнєщи (Сучава, 1462 
БО І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. Ц<и>бьнєщи (1462 ВБ І, 65). 
*ЦИВКАа (С. (1) трубка, цівка: от коси, и от серпи, ци- 

новии р-Ьч(и), миси, конвици, поАси покочини, циквн (!)... 
и от иншии р-Ьчи дробних щож ко крамоу слоухают, а от 
того от оусєго щобьі платили оу Сєрєти мито от гривноу 
три гроши (Сучава, 1460 ВБ II, 273). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. род. от ! циквьі (1460 ВБ II, 

273). 
ЦИГАНЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): гЬмь мн дали єсми ємоу... єдино село на 
кобилі гдє моу є(ст) домь... а дроугоє село на оустїи жє- 
равщЬ... на имє гдє бнль лиє и циганєщїи кнАзове (Су¬ 
чава, 1414 БІР«А* 441).гЬмь ми... дали єсми ємоу... села 
на имА корнєщїи... и циганєщїи (Сучава, 1420 Собі, і, 135). 
ФОРМИ; наз. циганєщїи (1414 БІР«А» 441; 1420 Собі. 

і, 135). 

*ЦИГАНИН я. (32) циган: ми алєксандрь воєвода... 
чинимь знаменито... понєжє... дали єсми жон'Ь нашєи 
кнА(гини) марени монастьірь на вишнєвцЬ... а та<кожє 
и циг>ани... топиан (? — Прим, вид.) и своими бра<тїами 
и о)ни цигани... имашє три мат (!) (Сучава, 1429 Собі, і, 248— 
249); Тиж єсми ємоу дали и потвердили одного циганина 
на им"Ь Лаль, щожє он коупиль т(о>го циганина от Бойка 
(Сучава, 1480 ВБ І, 243); И такождєрє єсми дали и потврь- 
дили той свАтои нашєи црькви... цигане на им"Ь БсА сь 
чєл'Ьдєю, и Дадоуль сь чел^дею (Сучава, 1488 ВБ І, 
342). 
ФОРМИ: знах. одн циганина 2 (1480 ВБ 1, 243); цига- 

нин 1 (1487 ВБ І, 312); зам. наз. а того циганина да єст ємоу 
1 (1480 ВБ І, 243); наз. мн. цигане 2 (1462 Собі. Б. 11; 1487 
ВБ І, 312); цигани 1 (1458 ПГСММЩ); цигани 1 (1465 
Б/Р«А» 518); род. мн. цигань 2 (1443 Сох*. II, 126; 1444 
БІР&Ау> 481); цигаиовь 1 (1465 БІР«Ау> 518); дав. мн. ци- 
гаиомь, цигано(м) (1434 ДГСММ; 1462 Собі. Б. 11); знах. 
мн. цигань 1 (1453 503); цигане 10 (1462 Собі. Б. 
11; 1470 £>/Д«А» 522; 1479 ВАМ 61; 1480 ВБ І, 246; 1486 
БС 144; 1487 ВБ І, 310, 312; 1488 ВБ І, 342); цигани 6 
(1429 Собі, і, 249; 1448 Собі. II, 342, 353; 1453 Собі. II, 445; 
1454 ПГПММ; 1480 ВБ І, 246); цигани, <циг)ани 2 (1429 
Собі, і, 249; 1465 518). 

*ЦИГАНСКИИ див. *ЦИГАНСКЬІИ. 
*ЦИГАНСКЬ1И прикм. (10) циганський: мн Стєфань 

воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали єсми монастирю 
о(т) молдавици двй чєл'Ьди циганскьш (Дорогуня, 1434 
ДГСММ); и єщє єсми дали два чєлА(д) цига(н)скьі(х) на 
имі чєрна(т) и каба (Сучава, 1458 БІР«А» 512). 

ФОРМИ: род. мн. цигаиски(х), цига(н)ски(х) 3(1445 
БІР«А» 483; 1446 Собі. II, 238; 1458 БІДкА» 512); циган- 
ски(х) 1 (1448 Собі. II, 352—353); знах. мн. ж. циганскьіи 
4 (1434 ДГСММ; 1435 Собі, і, 403; 1441 £/Я«А» 477; 1453 
БІркА» 503); цигаискн 1 (1434 464); цигански І 
(1443 Собі. II, 180). 
ЦИГАНЬ ч.(1) (іособова назва): т£мь мьі... дали єсми ємоу... 

єщє село на вєрхь рєзинн гдє цигань сиди(т) (Сучава, 
1437 Собі, і, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. цигань (1437 Собі, і, 541). 
ципьнеии мн. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): ТЬ<мь) ми... дали и потврьдили єсмьі им... єдно село... 
на им£ Цигьнєии (Васлуй, 1495 ВБ II, 46). 
ФОРМИ: наз. Цигьнєии (1495 ВБ II, 46). 
! ЦИКВЬІ (ЦИВКЬІ) (І): от коси, и от серпи, циновии 

рйч(и), миси, конвици, поАси покочини, ЦИКВЬІ (!)... и от 
иншии рьчи дробних щож ко крамоу слоухают, а от того 
от оусєго щобьі платили оу Сєрєти мьіто от гривноу три гро¬ 
ши (Сучава, 1460 ВБ II, 273). 
Див. *ЦИВКА. 
♦ЦИЛОВАТИ див. *Ц1іЛОВАТИ. 
ЦИНА ж. (20) (грошова вартість товару) ціна: а имаєть 

сА поставити ціну сукн"Ь у сочав'Ь, Ако во лвов"Ь (Сучава, 
1408 Собі. II, 632); А такожє... никто да сА нє смАет оумє- 
шати оу монастирскьш доход, хот циноу за єдинь грош 
(Бистриця, 1457 ВБ І, 4); мьі оуставлАє(м) и(ж) такая нє- 
в"Ьста имаєть изостать прї жІвотін-Ь... и прї вознико(х) 
которьіми вожона прї моужи, винАвьши кони оу цєне 
трє(х) гривень (XV ст. СЯ 40—40 зв.); А какь тьіи три годи 
тое мьіто и вагу вьгдержить, естли бн сА полепшило, тогди 
мает нам тое ценьї повьішити (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
ФОРМИ: наз. одн. цина (1456 Собі. Н, 790; 1460 ВБ II, 

275); род. одн. цеии (1498 АЛРГ 82); знах. одн. циноу ІЗ 
(1453 ПГОВ\ 1466 ВБ І, 96; БІК«А?> 519; 1467 ВБ 1, 122; 
1470 ВБ І, 150; 1476 ВБ І, 208; 1478 ВБ І, 219; 1479 
Собі. 8. 98; 1480 ВБ І, 237; 1481 ВБ І, 248 і т. ін.); ціну, 
цЬиоу 2 (1408 Собі. II, 632; 1434 Собі. II, 669); сени 1 (1465 
ОГ 176); місц. одн. оу цеиє (XV ст. СЯ 40 зв.). 
ЦИНКА я. (2) (особова назва, молд. цьінк «цуценя»): 

а такожє єсми потвердили монастироу... оуси татаровє... на 
им-Ь... ци(н)ка и сь’чєл'Ьдью си и оуси бо(л)гарє (Сучава, 
1462 Собі. Б. 11); и єщє єсми потвєпотвєрдили (!) нашєм(оу) 
монастирю оуси монастирски цигане на им*Ь... наноуль и 

братїа єго воика и михоуль... и сии завидови оанца и бра- 
тїа его цинка и попоущ-Ь (Сучава, 1470 0/Я«А» 522). 
ФОРМИ: наз. одн. цинка, ци(н)ка (1462 Собі. Б. 11; 

1470 0/Я«Л» 522). 
*циновии прикм. (І) олов’яний, циновий: от серпи, 

циновии р’Ьч(и), миси, коновици... и от иншии р"Ьчи дроб¬ 
них щож ко крамоу слоухают, а от того от оусєго щоби 
платили оу Сєрєти мьіто от гривноу три гроши (Сучава, 
1460 ВБ II, 273). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. циновии (1460 ВБ II, 273). 
ЦИНТІї н. (2) (особова назва, молд. цинтз «цвях»): мьі 

Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидошє прАд 
нами... слоуга наш Доума... и сєстричичи єго Драготь 
Кр'Ьмєнє и ЦингЬ... и продали... єдно село... Пьтроу Сє- 
лищЬноулоу (Сучава, 1491 ВБ І, 466—467). 
ФОРМИ: наз. одн. Цинт*Ь (1491 ВБ І, 467); дав. одн. 

Цинт-Ь (1491 ВБ І, 467). 
*ЦИНШОВЬІИ прикм. (2) О Цм и їло в м л гроши 

(1) (регулярний грошовий податок, який платили феода¬ 
лові або державі позбавлені земельної власності особисто 
вільні селяни на умовах безстрокового спадкового користу¬ 
вання земельними угіддями) чинш: КнАзю Андрєю, БрАс- 

лавскомоу наместиикоу л копь грошей: дєсАть копь з 
мьіта Лоуцкого, а дєсАть копь вь ключника Лоуцкого с 
цьіншовьіхь грошей (Краків, 1489 АЗ III, 21). 

(пенези) циншовии (1) див. *ПИНАЗЬ 2. 
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ФОРМИ: род. мн. цьіншовьіхь 1 (1489 А 5 III, 21); цин- 
шовмх'ь 1 (1497—1498 АЛРГ 79). 
Див. ще *ЧИНШЬ. 
*ЦИНЬД€ЛЬ ч. (1) (особова назва): А писань листь... 

оу домоу оу ЦиньдлА во Лвьв'Ь (Львів, 1421 Я 92). 
ФОРМИ: род. одн. ЦииьдлА (і42і Р 92). 
*ЦИНЬШЬ див. *ЧИНШЬ. 
*ЦИРБЬ1СТ> ч. (1) (особова назва): дає(м) виданїє твоєи 

мл(с)ти, ажє осташА ваши людїє, на имА щуль якобь и 
цирбьі(с) оу виноу прЄ(д) соу(д)ци брьла(д)ски (Бирлад, 
1434 Сові. II, 675). 
ФиРМИ: наз. одн. цирбн(с) (1434 С05Г. II, 675). 
*ЦИЦИНЬСКИИ див. ЦАЦИНЬСКЬІ. 
ЦИЦОУЛ ч. (1) (особованазва): мьіСтєфан воєвода... зна¬ 

менито чиним... ожє... дали єсми... цигане на имЄ: Микоу- 
ла сь чєлЄдєю... и Даноука сь чєлЄдєю, и Тота и сьінь єго 
Цицоул и сь чєл'Ьдми (Сучава, 1487 ВО І, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн, Цицоул (1487 ВО І, 310). 
*ЦМЬ1НТАРТ> ч. (2) (ста. степіагг, ступіагг, лат. 

сітеіегіит, гр. коїркіт^рюу) цвинтар, кладовище: А з 
другое сторони улицьі до цмннтару, а поперокь до цмьін- 
тара... аж до ре’чки Городницьі (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. цмьінтару 1 (1389 РЕА І, 27); цмьіи- 

тара 1 (1389 РЕА І, 27). 
*ЦНЬ1И прикм. (1) (стп. спу) чесний, достойний: а 

свєдци цнии панове па(н) глЄбь романовскии па(н) осташко 
давидовскьш (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. цнии (1412 Р 81). 
* ЦНОТА ж. (2) (стп. споіа) доброчесність, чеснота: 

Розмьішлєниє єсть и має(т) (!) вси(х) цно(т) (XV ст. ВС 14 
зв.): про тож и ми... от родитєлєв наших обьічаєв цнотами 
ошлАхтєних и похвалннх отстоуповати не имаемо (Суча¬ 
ва, 1462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: род. мн. цно(т) (XV ст. ВС 14 зв); ор. мн. 

цнотами (1462 ВО II, 283). 
ЦО займ. (1) (стч., стп. со) (відносний) (приєднує 

підрядне додаткове речення) (у постпозиції — без спів¬ 
відносного слова у головному реченні) що: тако мьі... остави¬ 
ли єсмьі б'Ьлєцко (!) при &ЬлцЄ и таке цо (так.— Прим, вид.) 
же межи тьіми границАми (так.— Прим, вид.) кторая про- 
звиска суть со оусЄмь и присудили єсмьі нашимь судомь 
белєцкому на вЄки... ту истную белку (Львів, 1421 Р 94). 
ФОРМИ: наз. одн. цо (1421 Р 94). 
Див. ще ШТО 
*ЦОЛ€ВЬ прикм. (1) О цолєво селище (1) 

(назва селища у Молдавському князівстві): далижє и пот- 
врьдили єсми ємоу... села на васлуя на имА броудоурещи 
н брьбошїи... и цолєва (!) селище (Васлуй, 1436 Сові, І, 475). 
ФОРМИ: наз. одн. с. ! цолєва (1436 Сові. І, 475). 
ЦОЛЄКЬ ч. (І) (особова назва, стп. Сіоїек): мн воицєхь 

з бжиєи мл(с)ти ярцнбискупь гнЄздєнскии... андр'Ьи ЦО¬ 
ЛЄКЬ су(д)мирскии... слюбуємьі и слюбили єсмьі... стєцку 
воєводі земле молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. цолєкь (1433 Р 122). 
*ЦОЛИЧЬ ч. (3) (особова назва): а хотарь да є(ст) о(т) 

оуси(х) ст<оро>(н), коуда хотари(л) косте цоли(ч) (Ясси, 
1455 Сові. II, 526); а панове наши по имєню... па(н) косте 
цоли(ч) па(н) пє(т)рь срьбескоу(л)... и иньї оус(н> (Вас¬ 
луй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. цоли(ч) (1455 Сові. II, 525, 526; 1456 

ЗСФ). 
ЦОРИМ ч. (1) (особова назва): а на то свЄдковє... пан 

Цорим баркь, пан прокоп, пан коунцЬ (Сучава, 1456 Сові. 
II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. Цорим (1456 Сові. II, 791). 
*ЦОЦОРА ж. (2) (назва села у Молдавському князівстві) 

тецора: а мито нигдє да не имаю(т) платити... ни на (д)ни- 
тсре... ни у цоцори ни у я(с) ни оу калоугєрски(м) бро(ду) 
(Сучава, 1470 0/Я«А» 523); варе кого он пошлєт... с потре¬ 

бами монастирскими до Кєлїи... а мито да не имают пла¬ 
тити, ни тамь идоучи, ани назад оу Цоцори на бродоу, 
ни один грош (Путна, 1471 Ви І, 159). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Цоцори, цоцорн (1470 0/Я«А» 

523; 1471 ВО І, 159). 
Див. ще *ЦОЦОРйпг> (цоцориит» бродь). 
*ЦОЦОРИнь прикм. (2)<0>цоцоринь бродь (2) 

(назва броду біля села Цецори у Молдавському князівстві): и 
тако(ж) коли прїидє(т) мє(д) и жито нашєго монастнре о(т) 
побрать на цоцори(н) бро(д) щобьі провозници провозили 
єго без никоторого мАшканїа а ни мито ни броднину на 
ни(х) оузАти (Побрата, 1448 ДГПР)\ щобьі ходили добро- 
волно и бєзь забаве и щобьі неплатили мьіто нигдє... ни у 
цоцо^и(н) бро(д) (Котнари, 1454 Сові. II, 508). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. цоцори(и) (1448 ДГПР); місц. 

одн. ч. оу цоцори(н) (1454 Сові. II, 508). 
Пор. *ЦОЦОРА. 
*ЦРВИЧЬ ч. (1) (особова назва): темь ми... дали єсми 

ємоу... село где црви(ч) (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. црвн(ч) (1437 Сові. І, 541). 
*ЦРТ>КОВЬ див. ЦЕРКОВЬ. 
*ЦРТ>КОВНИКТ> ч. (2) церковнослужитель, церковник: 

ми Стєфань воєвода... чиним знаменито... ожє прїидє прА.д 
нами... митрополит сочавскїи кир Оєоктисть... и сь вьсе- 
ми своими калоугєри и црьковники митрополскимн, И 
продал... паноу Тадороу Проданоу... одно село митрополс- 
кое на имЄ Трикове (Сучава, 1464 ВБ І, 83): А пак кто боу- 
дєт єпископь оу нашєи спАтои митрополій от Романова 
трьга, сь вьсЄми братїами и сь вьсЄми црьковники... а 
они да имают нам слоужити... оу четврьток вечерь парак- 
лис, а вь пЄток литоургію (Сучава, 1488 ВБ 1, 356). 
ФОРМИ: ор. мн. црьковники (1464 ВО І, 83; 1488 ВО І, 

356). 
*ЦРТ>КОВНЬІИ прикм. (29) 1. (який належить церкві) 

церковний (22): тьіломь тьіе пляцьі до домовь церковньїхь 

и дому Ивановского (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); тогдьі влд- 

ка... рекль... то єсть црквная зємлА стго спса по лисичии 
бро(д) (Погоничі, 1422 Р 97); Пишемь вашей милости, 
ижь биль намь чоломь попь Бавила... а сказьіваеть, что 
же дей обидь чинить ся ему вельми много, да и садь дей 
церковний у него обирають (Холм, 1440 АрхЮЗР \/ІУ, 

5); из... полазноє црквное зємли три вєдра мєдоу (б. м. н., 
бл. 1458 Р 167); а обрубь земленнй тому именицу... черезь 
тую дорогу краєм нив церковних Хренницких у Смижаль 

(Хрінинхи, 1472 АрхЮЗР 8/111, 3); а тоти оуси цркви и(с) 
попи да прислоухаю(т) кь нашєи єпи(с)копїи о(т) радо(в)- 

цє(х)... из данєю... и сь оуси(м) доходо(м) црковни(м) (Су¬ 
чава, 1490 БС 148); и ми то имь призволяемь: нехай онн 
людей за себе зовуть и нанове за собою посадять на цер- 
ковной земли (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); 

дворищо церковьное (1), церковноє 
двори що (1) див. ДВОРИІЦЄ; люди церковь- 
нне (1) див. ЛЮДИ 2. 

2, (який стосується церкви) церковний (2): такоже не¬ 
люби ль нашємоу господствоу приАти и строити оусАкїи 
порАдне церковний (Сучава, 1401 ЮР)\ 

судь церковьньїи (1) див. СУДЬ 1 4; с н н ь 
црьковнни (1) див. СЬІНЬ1. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. церковний (1440 АрхЮЗР 1/^, 

5); ор. одн. ч., с. цєрковиимь, церковьнимь 2 (1445—1452 

АрхЮЗР 8/1^ ІЗ; 1446 АЗ III, 5); црковии(м) 1 (1490 
БС 148); кл. ф. ч. црьковиьіи (1462 ВО І, 70); род. одн. с. 

церьковиого (1440 АрхЮЗР іЛП, 5); дав. одн. с. црков- 

иомоу 1 (1467 СП № 13); ! црковимоу 1 (1490 Пам.)\ знах. 

одн. с. црквиоє (1490 Пам.)\ наз. одн. ж. црквиая (1422 Р 
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97, 98); род. одн. ж. црквиоє {бл. 1458 Р 167); знах. одн. ж- 

цє(р)ковноую, црьковьноую, црквную 3 (1422 Р 97; 1443 

Р 145; бл. 1471 ЛКЗ 94); црквну 1 (1422 Р 97); ор. одн. ж. 
црковною, церьковною (1498 ЧІАФ; 1499 РИБ 777); 
місц. одн. ж. иа церковиой (1500 АСД II, № 3); род. мн. 
церковнихь, церковьньїхь, церковних 4 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3; 1389 РЕА І, 27; 1440 АрхЮЗР 1/УІ; 5; 1472 

АрхЮЗР 8/ПІ, 3); црквних 1 (1453 ПГОВ); знах. мн. ч. 
церковьньїя (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); знах. мн. ж. црко(в)- 
ни(и), церковний (1401 РІД; XV ст. ВОРСР 179). 
ЦРЬКОВЬ див. ЦЕРКОВЬ. 
*ЦРЬКОВЬ див. ЦЕРКОВЬ. 
ЦРЬКОВЬ див. ЦЕРКОВЬ. 
*ЦРЬКОВЬНЬІИ див. *ЦРЬКОВНЬ1И. 
ЦІ Я БОРЬ див. СТИБОРЬ. 
І ЦТЯ (ТЕСТЯ) (1): Я Семень сколковь по повелінію 

господина Цтя (1) моего уписаль есми вь домь Пречистой 
Богоматери Печерскому монастироу родители наши (Київ, 
1398 ДГПМ). 
Див. Т€СТЬ. 
*ЦУРКОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Цур- 

ків: у Цуркові, вь Гольчи не надобе... а у ВолОжі мьіто 
и промьіто брать по старому, якь бьіло при великомь кня¬ 
зі Витольті (Степань, 2-а пол. XV ст, АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Цуркові (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
*ЦОУТКО ч. (3) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє прїиде прАд нами... Мара, дочка 
Нігина, оуноука Іоана Цоутка... и продала... едно село... 
слоугам нашим (Сучава, 1491 ВО І, 448). 
ФОРМИ: род. одн. Цоутка (1491 Ви І, 448, 449). 
*ЦУЦНЄВО с. (1) (назва села у Волинській землі) Цуц- 

нів: се н кнАзь юріа холмьскии... придали єсмо к цркви 

бжои прєч(с)тои бгомтри... села стрижово... цуцнєво з 
обєма береги обаПоль бугу (Холм, 1376 Р 22). 
ФОРМИ: знах. одн. цуцнєво (1376 Р 22). 
ЦЬПЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ТАм мьт... дали и потврьдилн есми емоу... половина 
село на Брьладі... на имі Цьпєщїи, нижніа част (Гирлов, 
1499 ВИ II, 140). 
ФОРМИ: наз. Цьпєщїи (1499 ВО II, 140). 
"ЦЬІНШОВЬЇИ див. *ЦИНШОВЬЇИ. 
*ЦЬІНШЬ див. *ЧИНШЬ. 
*ЦЬ1НЬШЬ див. *ЧИНШЬ. 
*ЦЬ1ЦУЛЬІНЬ див. *ЦЕЦУЛЬ1НЬ. 
Ц^ДИЛОВИЧ, ЦЄДИЛОВИЧ ч. (3) (особова назва): 

а при томь били святки... пан Михайло Цедилович, пан 
Ванько Пєтрашькович (Луиьк, 1461 Л5 І, 54); А при том 
бьгл: пан Михайло Цідилович хороужий лоуцкий, а пан 
Дінись Моукосіичь (Острог, 1466 А5 І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Цедилович 2 (1466 А8 І, 61); Цєди- 

лович 1 (1461 АЗ І, 54). 
Ц'БЛО присл. (І) безперешкодно: от тих мість и на по¬ 

том... мьі... маєм бити и пановати на пришльїи часи цЬло 
и безпечне (Гирлов, 1499 ВО II, 419). 

*Ц1іЛОВАТИ недок. (18) <> крєсть (хрест ь) 
ціловати (5), Ц'Ьловати крєсть (8), ціло- 
вати (крєсть) (5) див. * КРЄСТЬ. 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. цєлоуємь (1445 Сові. II, 726); 

1 ос. де. цілуєва (бл. 1386 Р ЗО); перф. 1 ос. одн. ч. ціловаль 
єсмь 2 (1401 Р 64; 1402 Сові. II, 623); цілова(л) есми 1 
(1400 Р 62); 3 ос. одн. ч. цилова(л) (1453 Сові. II, 766); 
1 ос. мн. єсмо ціловали, єсмо цілова(л) 4 (1400 Сові. II, 
619; 1442 Сові. II, 716, 719; 1445 Сові. II, 725); цєловали 1 
(1498 80 II, 410); (есми)... ціловали 1 (1411 Сові. II, 637); 
(єсмо) цєловали і (1442 Сові. II, 719); ц-Ьловали есми З 
(1404 Сові. II, 625; 1433 Сові. II, 652; 1448 Сові. II, 738); 
иіловалн єсмн 1 (1433 Сові. II, 651); 2 ос. мн. есте цєлова¬ 

ли (1499 80 II, 448); дієприсл. перед. ! ціловавшьіи (1448 
Сові. II, 734). 
Див. ще * ПОЦ'бЛОВАТИ. 
! Ц'БЛОНИЄ (ЦЬЛОВАНИЄ) див. *Ц€ЛОВАНЬ€. 
*ЦГ£ЛЬ!И прикм. (10) І. (наповнений чим) цілий, пов¬ 

ний (2): а на перевози и оть німєцкьіхь возь цільтхь и оть 
орменскьіхь по чєтьірє гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 632); 
а на перевози и от пімєцкьіх возь цілих и от ормєнскьіх 
по чєтьірє гроши (Сучава, 1434 Сові. II, 669). 

2. (який мав точно визначену міру часу) цілий, повний 

(3): имаємьі ему то заплатити... о(т) сєго дни вьішє писана- 
го за два роки цілая (б. м. н., 1411 Р 77); а тамь цєльш 
годь имеє^ь в зємли бьіть ани ті(ж) земли шкодить ани 
зємьлАномь нашимь (XV ст. ВС 38 зв.). 

3. (без винятку) весь, повний, цілковитий (1): Мьі кнА(з) 
дмитрии олгірдови(ч) чинимь знамєни(т)... ижє... тому 
истому королеви володиславови... слюбуемь держати ці- 
лую правду (Молодечно, 1388 Р 43). 

4. (абсолютний) цілковитий, цілий, повний (1): єстли 
мистрь подлоугь свои(х) Листовь вась за срідники една- 
нье (!) покоя боудеть хотіти МІТИ яко з вєликоє с ЦІЛОЄ при- 
язни дооуОаньємь рада короуньї вась тіжь прийме всАкоє 
чти ва(м) яко сами собі зьіча (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 
О за це л ого розоумоу (1), ц е л ьі м ь 

розумомь (1), ц е л ьі м умюм (1) .при повному 
розумі, при повній свідомості: я Любарть Кгедеминовичь... 
будучи своимь цельїмь розумомь...-записаль.есми и даль 
село своє Рожисче... соборной церкви у Луцку (Луц^к, 
1322 АрхЮЗР ІЛЧ, 1); Я, Война, пана Немиринь синь, 
на ИМЯ Яков, пишу сию духовницу своимь цельїм умом, 
лежа у рани на постели (б. м. н., "XV ст. АрхЮЗР "8/IV, 
27); Сє язь кн(А)зь Василей Юрєвичь за своего цєлого ро- 
зумоу и доброє памАти отходАчи с сєго світа дал есми и 
записал... кь зборной церкви кь Смолєнску вділ отчизни 
моєй на Барани село на цмА Совру (б. м. н., 1470 АЗ І, 
67). 
ФОРМИ: род. одн. ч. цєлого (1470 А З І, 67); знах. одн. ч. 

цілий 1 (1411 МіН. АІЬ.)\ цєльїи 1 (XV ст. ВС 38 зв.); ор. 
одн. ч. целимь, целим (1322 АрхЮЗР 1/VI, 1; XV ст. 
АрхЮЗР 8/ПГ, 27); род. одн. ж. цілоє (1447—1492 ЛКБВ); 
знах. одн. ж. цілую (1388 Р 43); род. мн. цільїхь, цілих 
(1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669); знах. де. цілая (1411 
Р 77). 

*Ц^НА див. ЦИНА. 
Ц'БПОРОВО с. (1) (назва села у Волинській землі) Це- 

перів: Дали єсмо и записали владиці орменьскому под 
Луцкомь село... на имя Ціпорово (Київ, 1445 ЗНТШСХУ, 
19). 
ФОРМИ: наз. одн. Ціпорово (1445 ЗНТШ СXV, 19). 
*ЦГ£САРЬСКИИ прикм. (3) (який стосується верхов¬ 

ного правителя) королівський, цісарський (1): по(д)писана 
бьість сия капли(ца повеліні)емь... короля пресветлого 
казимира... іс поколенья ці(са)рьского вноука... цесаря 
жікгимонта (Краків, 1478 ОБРИ 130); 
право цеса р ь,с кое (2) див. ПРАВО 1 2. 
ФОРМИ: род. одн. с. ці(са)рьского 1 (1478 ОБРН 130); 

! цєсарьско(м) 1 (XV ст. ВС 25 зв.); дав. одн. с. цр(с)комоу 
(XV ст. ВС 15). 

♦ЦЯЦИНЬ див. *ЦЄЦИНЬ. 
•ЦЮДНОСТЬ ж. (І) (стп. сисіпозс) краса: колижь 

кажьномоу члвкоу вь єго доспєхоу во єго цюдностї и во 
єго сілі не є(ст) досить окрашєнїя колї не боудеть прави 
окрашєнь (XV ст. ВС 9 зв.— 10). 
ФОРМИ: місц. одн. во цюдностї (XV ст. ВС 10). 
*ЦЯМИРИНЬ прикм. (І)ОСихла Цямирийа 

див. СИХЛА. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Цямирииа (1491 В£> І, 473). 
ЦАРЬ див. ЦАРЬ1. 
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*ЦАРЬ див, ЦАРЬ1. ФОРМИ: наз. одн. ч. ц/АЦииьскьі (1404 Созі. II, 625); 
ЦАЦИНЬСКЬІ прикм, (3): а на то... кЬра пана хотька род. одн. ч. цмцииьского (1403 ДГАА); місц. одн. ж. оу 

цАциньского в'Ьра пана гораєца хотиньского (Сучава, 1403 цициньскои (1435 ШЯ«А» 465). 
ДГАА); тЬмь мьі... дали єсми ємоу оу нащєи зємли оу мол- Див. ще *ЦЄЦЮНСКИИ. 
давскои села на им"Ь собранєць оу цициньскои держави, Пор. *11ЄЦИНТ>. 
и васковцїи (Хотин, 1435 £>/Я«Л» 465). 

А 
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ч 
*ЧАДО с. (52) (цсл. чАдо) 1. (син або донька, незалежно 

від їх віку, стосовно до батька і матері) дитя, дити¬ 
на, чадо (16): Тьіе вси села... маеть держати... Климентьій, 
владика Луцкий и Острозский... а за нась и чада наша 
Господа Бога молити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); мьі 
богдань воєвода... чини(м) знаменито... ожє... дали єсми 
нашємоу монастирю о(т) нємца... два татари, на им'Ь пані¬ 
ко и пєтрика сь чє(д) и(х) (Дольний Торг, 1451 Сові. II, 
400); А сє азь... видЬвшє мн... твоє произволєнїє, сьтвори- 
хом о том що мьі слюбихом твоєи милости пане Игнатє, 
и твоемоу подроужїоу и твоим чАдом и вноучатом твоим 
и правноучатом... да от нас боудєт(ь) тоє произволєнїє, за 
ваше здравїе и за доушА вашА (Молдовиця, 1462 ВО І, 
70); а господство мьі... оучинили єсми и вь задоушїє.. 
прєдков и родитєлєи наших, и за наше здравїе и спасєнїє... 
и за здравїе и спасєнїє богом данних наших чєд (Ясси, 
1497 ВО II, 100). 

2. (тільки у множині) нащадки, потомки (36): и на тако- 

вьш да имаєть оучАстїє сь оніми рєкшими на ха крьвь 
єго на ни(х) и на чАдохь ихь (Сучава, 1403 ДГ А А); кровь 
єго на ни(х) и на чадохь ихь (Сучава, 1411 Сові. І, 95); 
но а (1) є(ст) сьпричАстни(к) иоудЬ прідатєлю И подобєнь сь 
тЬми Ижє вьзьпиш^ крьвь єго на ни(х) и на чАтЬхь и(х) 
(Сучава, 1443 ДГСПМН); и да єсть подобнь іоудЬ... и да 

има(т) оучастїє и сь онімьі іоудєиє, єжь вьзьпиша на га 

ха, крь(в) єго на ни(х) и на чєдА(х) и(х) (Ясси, 1500 Сові. 
3. 231). 

ФОРМИ: знах. одн. чєдо 2 (1476 ВО І, 211, 217); чхндо 
1 (1462 ВО І, 70); род. мн чєд 1 (1497 ВО II, 100); чАди 1 
(1476 ВО І, 215); дав. мн. чадом, чадомь, чадо(м) 7(1486 
ОС 144; 1487 ВО І, 310, 312; 1488 ВО І, 343; 1490 ВО І, 
419, 421; ОС 149); чадом 1 (1462 ВО І, 70); знах. мн. чада 
(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1466 ВО І, 105); ор. мн. че(д) (1451 
Сові. II, 400); мїсц. мн. иа чадохь, чадох, чадо(х) 10 (1411 
Сові. І, 95; 1486 ОС 144; 1487 ВО І, 313; 1488 ВО І, 343, 
349; ДГСВМЩ\ ДГСПМ; 1489 ВО І, 378; 1490 ВО І, 421; 
ОС 149); на чадохь, чадо(х) 3 (1403 ДГАА; 1409 0/Р«А* 
437; 1429 Сові. І, 249); на чєдох 2 (1492 ВО І, 511; 1499 ВО 
II, 163); начадіхь, чад-Ьх, чад-Ь(х), чадАХ, чдда(х) 9 (1435 
Сові. II, 689; 1439 Сові. II, 32; 1443 ПГСММ; 1452 Сові. 
II, 462; 1453 Сові. II, 466; 1454 Сові II, 502; 1487 ВО І, 
311; 1499 ВО II, 149, 156); на чід-Ьхь, чац-Ьхь, чад-Ьх, 
ч-Ьда(х), чадЬ(х) 9 (1435 Сові. II, 680, 682; І438 0/£«А» 
472; 1443 ДГСПМН; 1448 Сові. II, 366; 1455 Сові. II, 531, 
564; 1457 ВО І, 5; 1458 ВО І. 9); нв чадах 2 (1466 ВО І, 
106; 1479 ВО І, 222); на чєда(х) 1 (1500 Сові. 3. 231). 

•ЧАИКОВЄЦЬ ч. (2) (назва людини за місцем прожи¬ 
вання, пор. Чайковим і у Львівській землі): а туть ніть 

иному чаиковцю ни землі ролиоі а ни сіножати (Казимир, 
п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: дав. одн. чаиковцю, чаиковьцю (п. 1349 Р 3). 
ЧАПЛИЧЬ, ЧАПЛИЧЬ, ЧАПЛИЧ ч. (19) (особова на¬ 

зва): А которьіетри лезива Виленской земли держали пань 
Сенько Гостскій, а пань Андрей Чапличь... очевисті пе- 
редь нами и устні повідили, штожь тне три лезнва віч- 
но и на віки продали пану Петрашку Ланевичу Мьілскому 
(б. м. н., 1445 АкЮЗР І, 17); Я пан Янько Чаплич промє- 
нїл єсми кн<А)з(ю) Иваноу Василєвич(у) Остроскомоу 
село своє Голчє (Острог, 1466 АЗ І, 60); и затим пан Єнко 
Чаплич поєхал от отца н<а>ш(о>го проч (Луцьк, і487 
АЗ І, 86). 
ФОРМИ: наз. одн. Чапличь 1 (1445 АкЮЗР І, 17); 

Чапличь 1 (1466 А5 І, 61); Чаплич 12 (1463 А5 І, 55; 1464 
АЗ І, 57; 1466 АЗ І, 60, 61; 1485—1500 АЗ І, 121; 1487 
АЗ І, 85, 86); род. одн. Чаплича (1487 АЗ І, 85, 86); ор. 
одн. Чапличом (1487 АЗ І, 86). 

*ЧАРНАТЬ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст) віра... 
костьіна чарната (Сучава, 1445 Сові. II, 231). 
ФОРМИ: род. одн. чарната (1445 Сові. II, 231). 
Див. ще ЧЄРНАТ, ЧЄРНЬТ€СКОУЛ. 
*ЧАРОУКОВ€ЦЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Чаруків: мн великий кнАзь Александро... чинимь знаме¬ 
нито... ижєт... даемь и дали єсмо ємоу... в Лоуцкомь 
повєтє... село... Чароуковєць (Луцьк, 1446 АЗ III, 5). 
ФОРМИ: знах. одн. Чароуковєць (1446 АЗ III, 5). 
*ЧАРУКОВСКИИ прикм. (2) (пор. Чаруковець у Волин¬ 

ській землі): Я Андрушко Русинович... внзнаваю... комуж 
будєт потрєбно того вєдати продал єсми чаруковьского 
подворА містьце в околном городі в Луцку... кн<є)г(и>- 
ни Мари (Луцьк, 1494 АЗ І, 101). 
ФОРМИ: род. одн. с. чаруковьского (1494 АЗ І, 101); 

знах. одн. с. зам. знах. мн. чаруковское (1494 А5, І, 102). 
*ЧАРУКОВТ>СКИИ див. *ЧАРУКОВСКИИ. 
ЧАС див. ЧАСЬ. 
! ЧАСНИКЬ див. ЧАШНИКЬ. 
ЧАСТ див. ЧАСТЬ. 
ЧАСТОКРОТЬ присл. (18) (стч. сазіокгаї, стп. сг$- 

зіокгоб) часто: абн тоє што к ва(м) писали бєзо лети писали 
бо ровньїми таковьіми хитростАми а льстАми прєз мистра 
и законь літь вьішьши(х) проминоульі(х) частокро(т) 
обольщонисмн (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ 
'вфа(н)ци(к) позьічи(л) юрьєви два(д)цє(т) корцовь пшє- 
ници а ємоу сА частокро(т) оупомїналь (ХУ ст. ВС 22). 
ЧАСТЬ див. ЧАСТЬ. 
*ЧАСТЬІИ прикм. (9) І. (повторюваний через короткі 

проміжки часу) частий (8): а то єсми продаль для частое 
служби господарское и для того, што мні не отчнна, але 
набите (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); о гра- 
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нїца(х) дідичньі(х) и рєчнн(х) частин спорьі (XV ст. ВС 
5 зв.); то есми продал для частоє слоужбн господарскоє 
(Володимир. 1475 А8 І. 72). 

2. (який складається із близько розташованих однорід¬ 
них предметів) густий, частий (1): и дорадивши сА єсмь 
тьі(х) стапцо(в) и росправи(л) єсмь ихь оучини(л) єсмь 
вічную границю и закопали по перехрестиш путь... 
али(ж) до ло(з)... а о(т) ло(з) на гору до частьі(х) дубовь 
(б. м. н., 1419 Р 90—91). 
ФОРМИ: наз. одн. с. частоє (XV ст. ВС 13 зв.); знах. одн. 

с. частоє (XV стг СЯ 40 зв.); род. одн. ж. частоє, частоє 
(1440—1492 ЛкЮЗР II, 105; 1475 А5 І, 72); яаз. мн. ч. ча¬ 
стин 2 (XV ст. ВС 5 зв., 10 зв.);! частая 1 (XV ст. ВС 10 зв.); 
род. мн. части(х) (1419 Р 91); місц. мн. о частн(х) (XV ст. 
ВС 17 зв.). 
ЧАСТЬ, ЧАСТЬ, ЧАСТ, ЧАСТ, ЧЄСТЬ ж. (282) 

1. (складовий компонент цілого) частина (52): ті(м) мн ви¬ 
давши є(г) правоую-.. слоужбоую (!)... потвердили есми 
ємоу... села... на оусти стоудєнца тємєшєщи, обі части 
жоудєчїє и стримбі с верха до оустїа (Сучава, 1434 Сові. 
І, 386); А хотарь тим двомь чДстєм села (е ориг. се¬ 
лам.— Прим, вид.) да ест по старомоу хотароу от оусих 
сторон, коуда из віка оживали (Сучава, 1483 ВВ І, 267); 
Али да єст(ь) имь тоє село на два части, половина того се¬ 
ла ... да єст(ь) слоузі нашємоу Мьндри, а дроугаа част(ь), 
тогож(ь) села вьішніА част(ь),_да єст(ь) слоузі нашємоу 
Дрьгою (Гирлов, 1499 ПА 257); 

(складовий компонент, частка земельного володіння, 
або села — ще) ділянка, частина (114): и за тотоу глобоу 
то(т) жоуржь даль... свою чАсть о(т) села о(т) тамрьта- 
ши(н)ци... ба лоті и оанчі (Сучава, 1432 Сові. І, 327); 
тімь мьі... дали и потврьдили єсмьі имь... правоую их 
отниноу, половина село от Хльпєщи на Биломь потоци, 
нижніА чАст (Сучава, 1479 ВВ І, 228); а затим липак 
оуставши мароушка... и продала свою чАст от села, от 
батьрєщи, част от црковь... нєгрилови (Сучава, 1493 
Сові. 8. 176); а хо<та(р)> томоу о(т) половини половина се¬ 
ло, о(т) рьшкани, ви(ш)наа ча(ст), да є(ст) о(т) половини 
половина, о(т) оусє(г) хотарі (Сучава, 1500 Сові. 8. 234); 

одна з кількох однакових частин чого-небудь (69): ино я, 
видячи ласку и призреніе князя е. м. на себе, даль есми... 
третюю часть того нмеиія отчизньї моее Кольнятичь, а 
тьіе дві части того именіа, на которомь есми міль самь 
жити, запродаль есми е. м. за пятьдесягь копь грошн 
(Луцьк, 1449 АЛМ 8); тємь ми... дали и потвердили есми 
ємоу села... на имі Зімєщїи... и чєтвертоую част от Филї- 
пєщїи (Сучава, 1462 Вй І, 63); я кнАз Михайло Иванович 
Роговицкий... продал есми именє... с людми, с полми... 
вьінявши за трєтию част зо всихь имєнєй моих отчизньїхь, 
вьіслужєньїхь и куплених... вьісумовавши што болшь не 
стонт за трєтию част всих имєнєй моихь (Володимир, 
1475 А8 І, 72); а тоть нєбо(ж)чикь бра(т) мо(и) а(н)дрє(и)... 
о(т)писа(л) мні имє(н)е о(т)чнньі своєє третюю часть... а 
на дву частє(х) имє(н)А своєго записаль жоні своє(и) віно 
(Вільна, 1495 ВМБС)\ с ка(ж)ноє жївотиньї чєтвєрта(А) 
часть пєнезєй имєєть заплатить (XV ст. ВС 25); а мн єсмьі 
дали и потвьрдили... тотоу трєтоую част села от Мьлинь 
(Сучава, 1499 ВВ II, 135); 

(неповне ціле) частина (1): и да(л) имь пань михаиль 
чА(ст) пинізєи напре(д), а остаток имає(т) имь дати... 
по(д)лоу(г) єднанїа (Сучава, 1452 Сові. II, 422). 

2. (успадкована земельна власність) спадщина, надід, 
частина (44): тоє вьсє што бьі имь оурикь сь вьсімьдохо- 
домь имь и дітємь и(х) каж(д)ому своА ча(ст) (Сучава, 1428 
Сові. І, 221); мн Стєфань воєвода... чиним знамє<нн)то... 
ожє прїидошА... пан Тьбоуч ... и Пожарь и сестра их 
НастасїА... и торговали сі сь господство ми за одно село... 
що имают на тоє село старое привилїє от... наших предков, 
и що єсть ихь част и праваА отнина (Сучава, 1472 ВВ І, 
169); а сєстричичю єго Пьтроу Фьркашоу и сестри єго Мар- 

ти а они сі достали оу их част села на имі половина от 
Гьлєшєщи... и половина от монастирь ись половина полі- 

ни (Сучава, 1490 ВВ І, 403); а коли діти пєрвоє жонн оца 
часть свою алюбо ді(л)ницю в ро(з)ді(л) вічно возмоуть, 
тогдн ді(л)ннца дроугоє жони на ее діти сполна прїи- 
доуть (XV ст. СЯ 41); мн Отефан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ожє... оуноукьі Йвана Дамїановича... дали... три се¬ 
ла... що оу ихь част бьіли достали сі тоти три села от сель 
діда ихь Йвана Дамїановича (Гирлов, 1499 ВВ II, 162). 

3. жеребок (1): а хотар тімь... части от села Фаоури и 
Бьхніни вь оусть Бахна, и сь мість за став и сь млини, 
како сі избєрєть на части, а от инших сторони по старомоу 
хотароу (Сучава, 1468 ВВ І, 126); 
О имати часть (1) див. ИМАТИ2. 
ФОРМИ: наз. одн. часть, часть, част, ча(ст), част(ь) 

107 (1428 Сові. І, 221; 1442 Соя* II, 87; 1461 ВВ І, 45; 1467 
ВВ І, 120; 1472 ВВ І, 169; 1493 Сові. 8. 176; 1497 Сові. 8. 
212; 1499 РА 257; XV ст. ВС 25; 1500 Сові. 5. 234 і т. ін.); 
ч/аст 3 (1479 ВАМ 61; 1493 Сові. 8. 175); честь 1 (1437 
Сові. І, 520); род. одн части, част(и), ча(ст), час(т), част 
(1461 ВВ І, 45; 1464 ВІП«Ау> 517; 1467 ВВ І, 121; 1490 
ВВ І, 398; 1491 ВВ І, 473; 1492 ВВ І, 506; 1495 ВВ II, 55; 
РИБ 620 і т. ін.); дав. одн. части, част, ча(ст) 31 (1432 
Сові. І, 327; 1472 ВВ І, 172; 1487 ВВ І, 294; 1489 Сові. 8. 
133; 1490 ВВ І. 398: 1492 ВВ І, 506; 1494 ВВ II, 33, 38; 
1495 ВВ II, 78; 1497 ВВ II, 98, 119; 1499 ВВ II, 130, 136 
і т. ін.); ч/асти 1 (1432 Сові. І, 327); знах. одн. часть, часть, 
част^ь>. част. чаїсті часїтї 75 П443 Сові. II. 131: 1449 
АЛМ 8; 1452 Сові. її, 422; 1461 ВВ І, 45; 1472 вЬ І, 172; 
1473 ШКН 165; 1488 ВВ І, 325; 1494 ВВІІ 33; 1495 ПГВСР; 
1499 ВВ І, 162 і т, ін.); ч/асть, ч>асть, ч/аст, чм(ст) 12 (1429 
Сові. І, 242; 1432 Сові. І, 327; 1433 Сові. 1, 364; 1438Я/Р«Л» 
472; Сові. II, 14; 1452 Сові. II, 422; 1467 ВВ І, 120; 1479 
ВВ І, 228; 1493 Сові. 8. 176); ! частоу І (1429 Сові. І, 242); 
місц. одн. оу (на) части, частї (1480 ВВ І, 241; XV ст. ВС 
22 зв.); наз. мн. частї 1 (XV ст. ВС 29); зам. дав. хотар 
тімь части от села ! (1468 ВВ І, 126); дав. мн. ч/астєм 
(1483 ВВ І, 267; 1496 ВВ II, 93); знах. мн. части, част(и) 
27 (1434 Сові. І, 386; 1439 Сові. II, 41; 1448 Сові. II, 323; 
1460 ВВ І, 41; 1462 Сові. В. 10; 1468 ВВ І, 126; 1487 ВВ 
І, 306; 1491 Сові. В. 37; 1495 ВВ II, 53; 1499 ПА 257 і 
т.ін.); ч/а(с)ти, ч/а(сти), ч/а(ст) 3 (1436 0/Р«А» 469; 1455 
Сові. II, 549); місц. мн. иа частє(х) (1495 ВМБС); знах. де. 
части (1449 АЛМ 8; 1479 ВАМ 61; 1495 ВВ II, 92; РИБ 
602; 1496 ВВ II, 92; 1497 Сові. 8. 209 і т. ін.). 

ЧАСЬ, ЧАС ч. (134) 1. (одна з основних об'єктивних 
форм існування матерії, яка виявляється у тривалості бут¬ 
тя) час (1): річи которьш жь в часу бнвають аж бн не 
проминули сь проминучими часи подобно єсть имілн ли 
бн приити кь будущои знаємости аж бн вічностью ли- 
стовь бьілн потвержєнн (Снятин, 1424 Р 99); 

(послідовна зміна днів, років і т. Ін.) час (2): Аби за- 
помненА річи с часов вділаннхь не вділалобьі шкодн, 
слушно ест ажбн вчинки людьскии которьшжь <сь> часомь 
отходАт достаточннмь сведетствомь листов и на потомь 
будучимь бнли бьі явнн (Вільна, 1499 А8 І, 177). 

2. (тривалий період, епоха у житті держави, суспіль¬ 
ства) час, часи (12): а николи(ж) не хочємь о(т)става(т) 
н на віки и во вшитки часи николи ихь не о(т)стати (Лаи- 
чиця, 1388 Р 39); Тиж от сєго часоу и на потоум далшїи 
часи слюбоуємтому... Казимироу кролю... чистоа (!) правоу 
віроу ховати (Сучава, 1462 ВВ II, 284); Ачь по(д)лоугь 

часовь рознн(х) обьіча(н) и учи(н)кьі члвчи измєнн колижь 

кажьномоу члвкоу вь єго доспєхоу во єго цюдностї и во 
єго сїлі не є(ст) досить окрашєнїя колї нє боудеть правн 
окрашєнь (XV ст. ВС 9 зв.— 10); и... єго мил ость вишє- 
рєчєннїи крал... нам вьси мєрзАчкьі и шкодьі и кривди. 

34* 
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хоторіиж єсмо єго милости часоу прєминоулего оучинили, 
отпоустиль (Гирлов, 1499 БО її, 419). 

3. (певний період, проміжок у послідовній зміні днів, 
років і т. ін.) пора, час (22): Тег ]езі1іЬу.,. піекоіогуі 
ргіригопу] тс1іко]и роігеЬігпо_)и, сгази посгпопо \уоїаїЬу, 
а ]ез11іЬу скгезі^апе іети ки ротогепіи пе ргіЬеЬІі... Ігісі- 
саГ 52е1аЬо\^ таіеГ гаріаШі (Луцьк, 1388 ХРЬ 108); кто 
почнє(т) свадою или тєжєго нли бу(д) которою лихотою оу 
которьі(х) днє(х) и часо(х), тоть заплатить зав'Ьску (Суча- 
ва, 1415 Сові. І, 116); па(к) ли бьіхо(м) не дали тьі(х) золо- 
тьі(х) которого року на оу(м)олвєнїи дни и чАсьі напсаньїи 
оу сє(м) листи, то(г)да по(д)дає(м) сА королеви порско¬ 
му... по(д) другую шє(ст) со(т) золотьі(х) дукатовь (б. м. н., 
1421 Сові. І, 142); а то бьі кролєви... прє(з) єго посльї исньїА 
знаменито бьіло, тогдьі коро(л)... имає(т) прє(д)речєньіи 
дє(н) голдованьА, на иньїи ча(с) прєложити (Хотин, 1448 
Сові. її, /34); а кто сь покуси(т) тєгати бу(д) оу которьі(х) 
дне(х) и часо(х)... то(т) тогди да заплати(т) завЬзск(у) 

£ рубли сребра чистого (Васлуй, 1474 РГС). 
4. (міра тривалості всього, що відбувається, Існує) час 

(2) : ГГЬрвьі(х) обьічаєвь соудьі бьівали соуженьї бєзь ча¬ 
соу, ижє нєколи по об'Ьд'Ь опївшисА соудь! соужєнь! а такь 
негдЬ сТльньш оубогь прємогль заиь(ж) иє по(д)лоугь 
часові соудь бьіваль (XV ст. ВС 13). 

5. (визначений період, строк) час, пора (1): И також- 
дерє щоби есте знали, аже Солтан, брат Козмин, а он ест 
сь мною жив, до кол*Ь нам час прїидєт (Торговище, 1481 
БО її, 358). 

6. (відповідний, визначений для якої-небудь справи мо¬ 
мент) час, пора (6): а чо(г) бьі сА лицє(м) не зиашло по на- 
шєй зємли, а они имаю(т) то(г) ожидати до по(д)бного часу, 
яко(ж) поиапрА(д) имає(м) сказати (Сучава, 1457 Сові. 
її, 809); и коли боудєт пана нашєго королА приказаниє, 
и боудєт потребиаА хвилА и час, абихомь єго милости 
помоч и послоушєнство оудилати... а мьі имаємь оудилати 
подлоуг приказаииа паиа нашєго (Сучава, 1468 БО її, 
ЗОЇ); А далей Борись иа князя Костантина передь нами 
рекь: в'Ьдаю бо я ещо иа тебе и иньїхь р'Ьчей много, але 
какь того чась будеть, тогдьі буду мовити (Вільна, 1495 
АЛМ 83—84); 
до сего часоу (1) до цього часу, досі: Казимироу 

брату оть Му(р)тази поклонь рекши бьі то бьіло свєдомо 
штожь вьі нась... здоровьА отьвєдьіваєтє оть лє(то)шиєго 
и до сего часоу стрета послали бьіли есте, ино тогдьі мьі... 
оть своихь неприАтєлє(и) великую працоу мели єсмо 
(б. м. н., 1484 ЯМ); одь (от) сего часоу (часа) 
(7), одь (от) си хь часовь (3)з цього часу, відтепер: 
про то (ж), о(т) сего часа, що бьі есте не становили и(х), 
але да су(т) волиьіи и слобо(д)ньі продавати и сзои крама- 
рїа, ка(к) било имь зако(н), при нашєго родител*Ь, при 
александра воєводьі, и теперь тако(ж) да держа(т) (Суча¬ 
ва, 1435 Сові, її, 695); а о(т) сего часоу от нась к вамь 
котори(и) посоль при(н)дєть бє(з) листа и бє(з) пєчати, и 
вьі того непочьтиво отьпоуститє зану(ж) то ложь єсть 
(б. м. н., 1484 ЯМ); Маю давати у годь одь сихь часовь 
и на в'Ьки в'Ьчньш (Вільна, 1499 АСД VI, 3); до того 
часу, сі о іоЬо сгази (5), до тьіхь часовь 
(3) , к іоти сгази (1) до того часу, доти: скгезі’іа- 
піп таіеГ ро!о\уісу Іісіцуу ріаіііі, коіогаіаЬу )ети сіо іоко 
сгази ргітпогііа (Луцьк, 1388 ІРЬ 104); а к Іоти сгази 
сіеггут ісЬ, згІоЬусІїто з піші пазгут пергуіаіеіет оіріаіі 
$іа і згіоЬусІїто піезгіо сіоЬґоЬю пазгоко дусгупііі з'піті 
/Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXV^ 141); и тая Ганна меш¬ 
кала на той д'Ьльницьі мужа своего на вдов<ь)емь стол(ь>- 
цьі до тьіхь часовь, поки пошла замужь за Юшка Можей- 
ковича (Троки, 1494 РИБ 560); А пак до того вєрємєнє и 
до того часоу... Владислав, крал оугрьскїи и чьскїи, и Ян 
Олбрахть, крал полскїи... и кнАз Жигмонт тако слюбили 
йам (Гирлов, 1499 БО її, 423); того часоу (2), н а 

тот (той, тьи) час (8), о у (в) т о т (т ьі и) ч а с 
(24), оу (в) том часоу (5), тьіми часьі (7), 
тьім часом (1), о у (в) т ьі й (т ьі) час ьі (4): а) в 
той час, тоді (48): А ргііото Ьуіі 1у]‘е здтеіко^е: кпіаг 
Реаог \\ю]е\¥оаа ьискі], Ьисіисгі іоко сгази 2ітопі гусеге 
а іиЬа Ьо]‘аге г Ьіілуу (Луцьк, 1388 1РЕ 108—109); Прьі 
томь бьіли люди зацньїе: бедорь княжа, на тоть чась 
Воєвода Луцкій; Рьімонь и Жикгмонть, жолнере альбо 
бояре з Литвьі (Луцьк, 1389 РЕА І, 28); мьі па(н) ива(и) 
па(н) ср'Ьмскьш... св'Ьдчю то своимь листо(м) иже пришєдь 
прєд на(с) и прєд тьі добре што с нами у тоть ча(с) сьдь* 
ли хм'Ьль крщєнє имА прибєкь добьіва(л) иа воитку сули- 
мовскємь половиньї сулимова (Львів, 1412 Р 81); але 
коли тьіми часьі усхочє(м) поєхати пєре(д) нашєго милости¬ 
вого пана ... а на(ш)... па(н) имае(т) на(с) глеитовати свои- 
ми чотьірмн великими паньї и радцами и(с) короуньї, кто- 
рни(ж) мьі тьіми часьі пожадає(м), абьі на(с) мирно глєито- 
вали (Серет, 1453 Сові. її, 766); А на то св'Ьдковє иаш ми¬ 
трополит, и рада королєвскаа пан Халєцкьіи и пан Багов- 
скьіи, що оу том часоу бьільї оу нас и оу посолствЬ... от 
крол'Ь (Сучава, 1460 ВІ) її, 276); а є(с)ли то(г) ча(с)у докоу- 
лА соудьи соудАть... бє(з) потреби оувойдєть, то(т) имаєть 
бити казнєнь (XV ст. БС ІЗ зв.); И пак оу том оу тотже 
час пріидє... НастА, кнЬгинА пана Юга вистАрника ... и 
прода(ла) свою правоую отниноу и вьїкоуплєнїє (Гирлов, 
1499 ВИ її, 147); б) відразу, негайно (3): а тижь коли би 
которьі нєприАтєль... облогло тото исиьш гро(д) галичь 
тогда тото исни(і) воєвода и бра(т) єго... имають... города 
боронити а намо у тьі часи в^сть давати што бьіхомо посо- 
блАли (Луцьк, 1388 Р 37); Але яко оузрАт сєс нашь лист, 
так тим часом щоби до нас сь оусим пришли, без оусєго 
страхоу и без оусєго оусьмнАниа (Сучава, 1468 БО її, 306); 
и в томь (!) чась жадаєть абьіхмо змовилися з братьєю на¬ 
шою противь поганьства за хрєстияньство (Вільна, 1493 
ОПББ 152); ни жадного часоу (2) ніколи: але 
таковаго члов'Ька, где оучюють и изнаидоут... а их милости 
имают єго вьгнати и вьпоудити проч... аби не мєшкал ни 
жадного часоу под их панством (Гирлов, 1499 БО її, 420— 
421); н^которьіми ч Аси (1) коли-небудь: а пак- 
ли би воєвода н'Ькоторьіми чАсьі хогЬль и'Ьшто оучини(т) 
и оуста(т) противу г(с)дрА ... с ни(м) не оустати, а ни почи- 
на(т), а ни по нємь стати, противу своего г(с)дрА (Щекерів, 
1402 Сові. її, 623); в одинь час (2) одночасно, 
в той самий час: коли кн<А>зю Семену спустити вьішнїй 
ставь, а в тотже час кн<А)зю Василью спустити свой ставь 
нижній — обадва стави в одинь час спустити и в одинь 
час заставити (Луцьк, 1463 А8 ї, 55); для часу ско¬ 
ро т а н ь я (1) щоб згаяти (скоротати) час, для розваги: 
Снь котори(и) боудЬ(т) ещо нєо(т)дЬ(л)нь сь бра(т)єю вь 

очииє алюбо оца што коли проиграєть то имєєть бити лі¬ 
чено ему иа єго дЬ(Л)ницн а игрь гЬ(х) позьічаємь длА 

крото-в>и(л)я для ч(с)у скоротанья (XV ст. ВС ЗО зв.); 
на ч а с (2) тимчасово, на якийсь час: и мьі... веліли 

єсмо имь при нашои кнгни єй мл(с)ти на ча(с) змєшкати 
(1495 ПЛИС); вєчними часьі (1) див. В'ЙЧНЬІИ 
1; н а в'Ьчньїе часьі (3), на вєчниє часи 
и в є к и ді) див. ВІїЧНЬїИ 2; н а віки вічній 
часи (1) див. *В'Б КЬ 1; в добрий чась (1) див. 
ДОБРЬІИ 9; оу короткомоу часоу (1) див. 
* КОРОТКИЙ 1;до нинішного часі (1) див. 
НЬІН'&ШНИИ 2; н а п р и ш л ьі и ч а с ьі (1) див. 

* припіл ьіи2. 
ФОРМИ: наз. одн. чась, час (1468 БО її, ЗОЇ; 1481 БО 

її, 358; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 10; 1495 АЛМ 85); 
род. одн. часоу, часу, ча(с)у, сга$и, ч(с)оу 23 (1388 ЕРЇ 
104; 1434 Сові. II, 666; 1455 Сові. її, 774; 1457 Сові. її, 809; 
1462 ВО її, 284; 1475 А8 І, 70; 1484 ЯМ; XV ст. ВС 13, 
ЗО зв.; 1499 БО її, 423 і т. ін.); часа 1 (1435 Сові. II, 695); 
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І часі 1 (1481 ВО її, 358); дав. одн. сгази (1433 ЗНТШ 
ЬХХУЇ, 141); знах. одн. чась, чась, час, ча(с), сга$ (1388 
гРІ 107; 1412 Р 81; 1436 Сові. її, 702; 1449 Сові. її, 746; 
1462 ВО її, 285; 1470 АЗ ї, 65; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 
20; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1497 ВО її, 119; 1499 АЗ І, 
117 і т. ін.); ор. одн. часомь, часом (1468 ВО II, 306; 1499 
АЗ І, 117; ВО її, 420); місц. одн. в (оу) часоу (1424 Р 99; 
XV ст. ВС 11 зв., 24 зв.; 1460 ВО II, 276); в томь ! чась, 
оу том же ! час 2 (1481 ВО І, 248; 1493 ОПВВ 152); род. 
мн. часовь, часов, часо(в) 12 (1448 Сові. її, 738; 1453 
Сові. II, 766; 1494 РИБ 560, 561; XV ст. ВС 9 зв., 13, 33; 
1499 АСД VI, 3; АЗ ї, 117; ВО її, 419); зам. місц. во дав- 
ньіх часо(в) 1 (XV ст. ВС 24); знах. мн. часи, сгазу 13 (1388 
ІРБ 108; Р 37, 39; 1389 РЕА І, 27; 1436 Сові. її, 698; 1439 
Сові. її, 712; 1462 ВО її, 284; 1468 ВО її, 301; 1481 ГПМ; 
1494—1495 АЛРГ 59; 1495 ВК: 1499 ВИ II, 419); часи 
1 (1421 Сові. І, 142); часи 1 (1435 Сові. II, 682); ор. мн. часи 
10 (1424 Р 99; 1453 Сові. її, 766; 1456 Соз*. її, 791; 1460 
ВО II, 276; 1475 АЗ І, 72; 1496 ПДВКА 61; 1498 АЛМ 169; 
1499 ВО її, 419); чАси 1 (1402 Сові. її, 623); місц. мн. по 
(оу) часох, часо(х) 9 (1415 Сові. ї, 116; 1449 Сові її, 386; 
1459 ВО ї, 32; 1460 ВО ї, 41; ВО її, 270; 1462 ВО І, 67; 
1472 ВО ї, 178; 1474 РГС); по часє(х) 1 (XV ст. ВС 21 зв.); 
боу(д) оу которьі(х)... ! часо(м) 1 (1455 Сові. її, 562). 

*ЧАСЬ див. ЧАСЬ. 
•ЧАХЛОВЬ ч. (2) (назва гірського пасма у Молдав¬ 

ському князівстві): хота(р)... прости... на... баикоу(л) 
сь два полінци по(д) чахлові (Корочин Камінь, 1458 
МіН. Оос. 122); мьістєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... 

ожє... дали и потвердили есми томоу стомоу монастироу... 
поАноу по(д) чахьльо(м) и полінні о(т) кивіждоу (Сучава, 
1462 Сові. О. 11). 
ФОРМИ: ор. одн. чахьльо(м) (1462 Сові. О. 11); місц. 

одн. зам. ор. по(д) чахлові (1458 МіН. Оос. 122). 
*ЧАХЬЛЬОУ див. *ЧАХЛОВЬ. 
ЧАШНИКЬ, ЧАШНИКЬ, ЧАШНИК, ЧАШНИКЬ, 

ЧАШНИК» ! ЧАСНИКЬ ч. (386) (ста. сгезпік, сгазпік) 
(до кінця XIII ст. придворний сановник, який відповідав 
ва постачання напоїв до стола володаря; з XIV ст. почес¬ 
ний титул; боярин-чаишик, боярин-виночерпій у Молдав¬ 
ському князівстві) чашник, виночерпій: мьі алєксандрь 
воєвода... ис нашими земляни... на имА .... пань бьірличь 
стань чашникь, пань илїяшь думитровскии... слюбили єсмьі 
и ислюбуємь и потвєржАє(м) ис симь листомь наїли(м)... 
королеви польскому... тоть листь, што єсми дали ЄГО 
мл(с)ти в камАнци (Львів, 1407 Созі. II, 628—629); а на то 
є(ст) віра... бьлоша чашника (Сучава, 1435—1436 Сові. 
І, 494); а мьі такождєрє и от нас єсми дали и потврьдили... 
паноу Могила чашникоу тоє прАдрєчєноє село на Смилои 
(Сучава, 1491 ВО ї, 447); А при том... бьіл брат мой пан 
Лєвь Боговитинович, чашник великого кк<А)зА и ключ- 
иикь бєрєстійский (Боковичі, 1496 АЗ ї, 245); А на то 
єст(ь)... віра пана Могила чашника (Сучава, 1500 НА 
261). 
ФОРМИ: наз. одн. чашникь, чашникь, чашник, чашии(к), 

чашии<к>, ча(ш)ни(к) 45 (1407 Сові. її, 629; 1408 Со$/. її, 
633; 1419 0/Я«А» 444; 1433 Сові. її, 650; 1440 ОВАс 32; 
1448 Сові. ї, 362; 1460 ВО її, 276; 1479 ВО ї, 224; 1496 
АЗ ї, 245; 1499 ВО її, 444 і т. ін.); чашникь 1 (1476 ВО ї, 
215); чішник 1 (1462 ВО її, 53); ! часиикь 1 (1494 АЛМ 
54); род. одн. чашиика, ча(ш)иика, чаш(ь)ника, чашник(а), 
чаш(ника), (ча)шиика, чашиїка, чашн(ика), чашии(ка), 
чашьника, чашии(к) 330 (1408 Сові. ї, 61; 1411 ОІР^Аї 
439; 1420 Сові. її, 136; 1424—1425 ОВАс 19; 1433 Сові. 
І, 359; 1441 ОВАс 35; 1458 ВО І, 20; 1473 ВО ї, 184; 
1489 ВО І, 367; 1500 НА 261 і т. ін.); чашника 1 (1426 
ВАМ 22); чАшиика 3 (1433 Сові. І, 362; 1436 Сові. ї, 476; 
1438 Созі. її, 15); чішника 3 (1448 Сові. її, 343; 1454 Сові. 
її, 509; 1456 Сові. II, 578); ! часника 1 (1495 ВО її, 45); 

дає. одн. чашиикоу (1491 ВО І, 447); знах. одн. чашиика 
1 (1496 ПДВДА 60); чашиик 1 (1476 ВО І, 217). 

*ЧАШНЇКЬ див. ЧАШНИКЬ. 
*ЧАШНЬІКЬ див. ЧАШНИКЬ. 
*ЧАШЬНИКЬ див. ЧАШНИКЬ. 
*ЧАШЬНИКЬ див. ЧАШНИКЬ. 
*ЧАЩА ж. (2) (цсл. чАща) (густий ліс) хащі, нетрі: 

а тако єму дає(м) и дали єсмо... (ю млини с полми... сь гай 
сь дубровами сь чащи сь дубники сь березники (б. м. н., 

1424 Р 100); ми кнгини (так.— Прим, вид.) олеска(н)до- 

ваА (!) наста(с)я киє(в)скаА... придали єсмо оу до(м) Стия 
тр(о)ци к манастьірю Сергиевоу дві волости наши(х)... 
и с ліси и(з) доубровами и (чА)щаи (так. — Прим, вид.) 
(Київ, 1459 Р 174). 
ФОРМИ: ор. мн. чащи 1 П424 Р 100): ! <чм)шаьі 1 П459 

Р 174). ’ ' ' 
*ЧВ€РТЬІИ числ. (1) (стп. С2\\гаг1у) четвертий: писань 

листь... по(д) літьі р(с)тва хва а лі(т) и д ста лігь и чвєр- 
тоє лі(т)ь (!) (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: наз. одн. с. чвєртоє (1404 Р 68). 
Див. ще ЧЄТВЄРТЬІИ. 
•ЧВЕРТЬ ж. (1) чверть, четвертина: Волно резникомь... 

бидло купуючи, в ринку и в клеткахь своихь тушами и 
чвертями, и иа шротьі рубаючи, кому хотя продавати вол¬ 
но (Луцьк, 1389 РЕА ї, 27). 
ФОРМИ: ор. мн. чвертями (1389 РЕА І, 27). 
*ЧЄДО див. *ЧАДО. 
*Ч€ЛАДЬ див. *ЧЄЛЯДЬ. 
* ЧЄЛИЄВЬ ч. (1) (назва села у Берестейській землі): 

ми вєликии кнзь витовть дали єсмо сюю нашоу грамотоу 

янкоу аньдріиковоу сну радєвича... што єсмо єму дали 
село чєлиєвь (Олтушків, 1424 ДГВВ). 
ФОРМИ: знах. одн. чєлиєвь (1424 ДГВВ). 
*ЧЄЛО див. *ЧОЛО. 
*ЧЄЛОБИТЄ див. *ЧОЛОМЬБИТЬЄ. 
ЧЕЛОВЕКЬ див. ЧОЛОВІ КЬ. 

*Ч€ЛОВ€ЧИИ прикм. (3) (властивий людині) людський 
(І): Ачь по(д)лоугь часовь розни(х) обьіча(и) и учи(н)ки 

члвчи измєни (1) (XV ст. ВС 9 зв.); 
(виконаний людиною) людський (2): а тако(ж) бєре(г) 

рєки колї боудеть члвчьимь чїнєнїємь оборочень а вожди 
пєрвєишїи бєрє(г) гранїца (XV ст. ВС 10 зв.). 

ФОРМИ: ор. одн. ч. члвчьимь (XV ст. ВС 10 зв.); наз. 

мн. ч. члвчи (XV ст. ВС 9 зв.). 
Див. ще •ЧеЛОВ'БЧЄСКИИ, *С2Е0\УЕС2У.І. 
ЧЕЛОВЕКЬ див. ЧОЛОВІКЬ. 
•челов'йческии прикм. (1) (властивий людині) 

людський: и ми... ємоу иміне н(а>шє... даємь... зо всими 
доходи и зо всими потребами, которьш... которьімколвє 
розумом або мудростю ч<є)л(о>в<і>чєскою могут розмно- 
жєни бьіти (Вільна, 1499 А5 ї, 117—118). 
ФОРМИ: ор.одн. ж. ч(е>л(о)в(і)чєскою (1499 АЗ 1, 118)- 
Див. ще *Ч€ЛОВ€ЧИИ, *С2Е0\УЕС2УЛ. 
•челядь див. *челядь. 
•ЧеЛ'бДЬ див. *ЧЄЛЯДЬ. 
*ЧЕЛЯД див. *ЧЄЛЯДЬ. 
*Ч€ЛЯДЬ ж. (148) 1. зб. слуги, челядь (3): а хто нємец- 

кую чєлА(д) дєржа бьі одно(г) затаиль довідавсА: ти(х) 
буде(м) казни(т) великими казньми (Перемишль, 1447— 
1492 ЛКНКВ). 

2. феодально залежний селянин, невільна робоча сила 
у феодальному господарстві (21): мьі Стєфань воєвода... 
чинимь знаменито... ожє произволи г(с)во ми, добримь 
моимь оумисломь и дали єсми монастирю о(т) молдавици 
дві чєліди циганскьіи, на имА, кома(н) и (... пошкодж.— 
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Прим. ред.)... мань (Дорогуня, 1434 ДГСММ); того ради 
тотьі чєтири чєл'Ьди да боудоуть нашємоу монастирю оури(к) 
и сь оусємь ихь имЬниємь (б. м. н., 1443 Созі. II, 126); 
А челяд, и стадо, и статки домовьіе делили на полбі 
(б. м. н., 1459 ЛрхЮЗР 8/1V, 18); К Житомироу дво(р) 
с пашнею костєшовє дворе шєсть чєляди а воловь осмь 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); Тежь жаловаль намь тоть 
Мартинець на Богдана, штожь деи онь вь его невістки, 
у Проселковьі жоньї, пограбиль челядь и иньїи статки до- 
мовьш (Вільна, 1498 АЛМ 159). 

3. (члени сім’ї, що проживають разом) домочадці, че¬ 
лядь (124): тЬмь мьі... дали єсми ему... двЬ чєл'Ьди циганс- 
кьш на имА Михула... и сь всЬми своими чєлЬдми (Суча- 
ва, 1435 Созі. І, 403); тотьі оуси и сь своими чєлЬдми и 
дЬтми своими, що бьі нашємоу... монастирю (Сучава, 1448 
Созі. II, 353); смЬрєнїи архимандрит игоумєнь... Іоасафь 
и сь вьсЬми бра<т>ство яже о ХристЬ, видЬвшє <мьі, сьі)- 
ноу и добрій наш прїатєл... твоє произволєнїє, сьтворихом 
и о том мьі (слюбихом) твоєи милости и твоим чАлЬдїємь 
и твоим оноучатом.., да боудєт от нас тоє произволєнїє, 
за вашА здравїємь (!) и за вашАм доушамь (!) (Путна, 1476 
ВО І, 211—212); Итакождєрє єсми дали и потврьдили той 
свАтои нашєи црькви... татарє на имЬ Бачюл сь чєлЬ- 
дєю, и Койка сь чєлЬдєю, и брать єго Нинча ХолгЬюл, 
и цигане на имЬ БоА сь чєлЬдєю, и Дадоуль сь чєлЬдєю, 
и ГоуцинЬ сь чєлЬдєю (Сучава, 1488 ВЕ> І, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. чєлЬ(д) (1435—1436 Созі. 1,494); род. 

одн. чєл/йди, чєляди (XV ст. ИК; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 
92); знах. одн. челядь, челяд, чєлл>і(д) 4 (1447—1492 
ЛКНКВ; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 1498 АЛМ 159); чє(ла)дь 
1 (1447—1492 ЛКНКВ); ор. одн. чєлЬдию, чєлЬдїю 12 
(1443 Созі. II, 126, 128; 1465 ШК«А» 518; 1470 0//?«А» 
522; 1479 ВАМ 61); чєлядьію 4 (1444 І>//?«А» 481); чє¬ 
лЬдєю. чєл/алєю 37 (1441 0/Р«А» 477: 1445 С/Д«А» 483: 
1486 ОС 144; 1487 ВІЇ І, 310, 312; 1488 ВО І, 342); чєл*(д)ю, 
чєлЬ(д)ю 12 (1445 0/Я«Л» 483; 1453 Созі. II, 445; 1462 
Созі. О. 11: 1465 О/і?«А» 518); чєлЬдью 20 (1462 Созі. О. 
11); ! чєлЬдоую 1 (1462 Созі. О. 11); наз. мн. чєлЬди 1 (1443 
Созі. II, 126); чєляди 1 (1444 0/Я«А» 481); род. мн. чє- 
лЬди, чєлЬ(д) (1446 Созі. II, 238; 1448 Созі. II, 352; бл. 
1471 ЛКЗ 92 зв.); дав. мн. члуіЬдїємь (1476 ВІЇ І, 211); 
знах. мн. чєлЬди, чєляди, чєля(ди), чєл/?і(д), чєлЬ(д) (1434 
0/Р«А» 464; 1441 0/Р«А» 477; 1443 Сові. її, 126, 180; 
1444 0/Я«А» 481; 1445 0//?«А» 483; 1448 Созі. II, 352; 1453 
0//?«А» 503; 1458 0//?«А» 512); ор. мн. чєлЬдми, чєлЬ(д)- 
ми, чєлмдми, чєлм(д)ми 32 (1435 Созі. І, 403; 1443 Созі. 
II, 126, 128, 180; 1445 Созі. II, 236; 1448 Созі. II, 353; 
1453 0/Я«А» 503; Созі. II, 445, 466; 1470 0/Я«Л» 522; 1487 
ВО І, 310, 312); чєлядмн 1 (1444 0/£«А» 481); чєльди 1 
(1480 ВО І, 246); місц. мн. зам. род. из тЬ(х) чєлЬде(х) 
(1434 ДГСХММ); знах. де. чєлЬди (1434 ДГСХММ; 
1435 Созі. І, 403). 

*ЧЄЛАДЬ див. *ЧЄЛЯДЬ. 

*ЧЄМЄР€ВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі Владиславь... 
коро(л) пол(с)ки(и)... чинимьі знаємо... ажє слуга нашь 
вєрньш па(н) ходко чємєрєви(ч) послужи(л) на(м) верне 
(Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: наз. одн. чємєрєви(ч) (1399 Р 59). 

*ЧЄМЄРЄВЬ прикм. (1): а на то єсмьі дали облазничомь 
сєсь нашь листь под нашєю пєчатью а к тому... и пана ход- 
кова чємєрева печать (Зудечів, 1411 Р 80). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. чємєрева (1411 Р 80). 
Пор. ЧЄМЄРБ. 

*ЧЄМЄРИНЬ ч. (10) (назва маєтку у Волинській землі) 
Чемерин: а естли А ис тоєи меиьі вьістоуплю... а имє(л) 
бьі тоую мєноу роушАти, и в тоє имє(н)є на имА в чємєри(н) 
встоупатисА, тогдьі А а любо по мнЬ боудоучии, королю 
двєстє роублє(в) заплати(т) (Луцьк, 1467 СП № 13); а тоє 
имє(и)е чємєри(н), маю подати игоумєноу пєрєсопницкомоу, 

ларионоу... та(к) доброе и нарАжєное... ка(к) я в нє(г) 
взА(л) (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: знах. одн. чємєри(и) (1467 СП № 13; 1490 

Пам.). 
Ч€М€РЬ ч. (2) (особова назва): Мьі... ходко чємєрь... 

глЬбь дАдкови(ч) чинимьі знаємо... како ко(л) та рЬчь 
межи... кролє(м) влодиславомь пол(с)кимь с однои строни 
межи панею Адвигою отиною пилєцкою... с другоЬ строньї 
о волость о залЬсиє... на многи(х) роцЬхь прєд на(м) во¬ 
дила^) (Медика, 1404 Р 69—70); а при томь бьіли судьЬ 
и свЬдци пань ходко чємєрь пань лєнко зарубичь (Зудечів, 
1411 Р 80). 
ФОРМИ: наз. одн. чємєрь (1404 Р 70; 1411 Р 80). 
*Ч€ОЛЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): А вьіЬздиль ту зем¬ 

лю ходорь чєолчи(ч) (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. чєолчи(ч) (1370 Р 18). 
ЧЄПЄЛЄВА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Чепелі: а кн<А)зю Семену досталсА город Колодєн а села: 
Чєрнєхов... Чєпєлєва, Лука, ОловАнчино, Долгошиинцьі 
(Луцьк, 1463 А5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Чєпєлєва (1463 А8 І, 54). 
*Ч€РВЛ€ННЬІИ ч. (1) (особова назва): тЬ(м) мьі... да¬ 

ли и потвердили єсми и(м)... села на имЬ онєщи... и паси- 
ка... и полЬна оу щєфана чєрвлєнного (Сучава, 1456 Созі. 
II, 568—569). 
ФОРМИ: род. одн. чєрвлєнного (1456 Созі. II, 569). 
Див. ще ЧЄРЛЄН. 
*ЧЄРВЛЄНЬІИ див. *ЧРЬВЄНЬІИ. 
*ЧЄРВЛИНИИ див. *ЧРЬВЄНЬІИ. 
! ЧЄРЄ див. ЧЄРЄЗЬ. 
*Ч€Р€ВАТЬІИ ч. (4) (особова назва): на то... вєра пана 

якуша череватого (Сучава, 1436 Созі. І, 481—482); а на 
то е(ст)... вЬра пана якоуша череватого (Сучава, 1440 
Сові. II, 65—66). 
ФОРМИ: род. одн. череватого 3 (1436 Созі. І, 482; 1438 

£>/Я«А» 472: 1440 Созі. II, 66); чєрєватаго 1 (1439 Созі. II, 
47). 

*ЧЄР€ВАЧИЦИ мн. (1) (назва маєтку у Троцькому 
воєводстві) Черевачиці: Записоую жєнє своєй, кнАгини 
УлиАнє Сємєновне Голшанских на своих имєнАхь отчиз- 
нихь на Кобрини, на Чєрєвачицах и на Гроушовой тоую 
тисАч коп, штож она принесла... за мене идоучи (Кобрииь, 
1454 АЗ III, 9—10). 
ФОРМИ: місц. иа Чєрєвачицах (1454 А8 III, 10). 
* ЧЕРЕДА ж. (1) (гурт великої рогатої худоби) череда: 

и дворанинь вашей милости... говориль... тьімь земяномь 
абьі... в топьілехь звериньньїхь по волнину стад и черед не 
поили (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20—21). 
ФОРМИ: род. мн. черед (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21). 
ЧЄРЄЗЬ, ЧЄРЄЗЬ, ЧЄРЄЗ, ЧЄРЄСЬ, ЧЄРЄСЬ, ЧЄ- 

РЄС, ЧЄРЄСЬ прийм. (284) (із знах.) 1. (виражає просторо- 
ві відношення) (225) а) (вказує на територію, простір з 
одного краю якого до іншого спрямована дія) через, крізь 
(138): грань... черезь пусчу нашу и ловисча, подь Чорний 
лесокь нашь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 2); І іег іезіїі- 
Ьу... сгеґег рапзі\Уо пазго іесЬаі, гасіпуі іети паЬаЬапіа 
С2ІПІІІ пе та]е! (Луцьк, 1388 ІРЬ. 105); А іако сіаіето і 
(іаіезгто іеши шиіи пазги сіісііпи па ітіе ^гтоііпсгі... 
ге ^згіт ргад^ет, у з ріаіЬі, у г сіосЬосіі... у г туИюш 
коіогу ісІиіЬ к Іогго^і (!) сгегег іеЬо сіісііпи — осі когсіоЬо 
\Уога ро Ьгозік (Краків, 1407 АрхЮЗР 1/8, 4); а хотарь 
тЬмь сєломь почєнши о(т) молдави черє(с) лоугь на оусти 
Перекопа та... простЬ чєрє(с) поле на рогь лЬса нємЬцкого 
(Сучава, 1427 £)//^«А» 450); а сє здє єсмо положили грани¬ 
цю межи Манєва и Вишнєвца и нємьши от дороги... чє- 
рєсь полАноу и чєрєсь бол<о>то (в ориг. бо(л)то.— Прим. 
вид.)... просте чєрєсь доубровоу, до крємєнєцкоє земля 
(Манів, 1478 А8 І, 76); ино мьі вашємоу послоу дали поуть 
чисгь чєрє(з) нашоу землю до стєфана воєводьі (б. м. и., 
1495 ПЛПС)\ и ваша бьі мил ость сихь пословь, нашого 
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а и московьского, пропустили мирьно чєрєзь вашей ми- 
лости зємли, для нашоє воли (б. м. н., 1499 ВО її, 449); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками замість знахідного) (5): а хотарь ємоу є(ст)... 
прості чєрє(с) дєла по чєрєтїи... та... прості чєрєсьдоли- 
нои (!) до могьільї (б. м. н., 1400 ОІ433); Ахотар...оу 
Прокопов сад на столпь от толі чєрєс серед сада Тоули- 
чєва та на поут, що идєт до Бани (Сучава, 1499 ВО II, 
136); 

б) (вказує на об'єкт, природну перешкоду, з одного боку 
яких на інший спрямована дія) через (62): а хотарь ємоу.., 
на ворловоую могилоу... а о(т) толі... попєрєкь чєрєсь 
жежию на дорогоу на вєликоую (б. м. н., бл. 1400 Сові. 
І, 27); мьї кпА(з) фє(д)орь любортови(ч) чинимо то знаме¬ 
нито... ажє... па(н) ивашко дідошицкии миліичичь жа- 
ловаль и позваль па(н) татомира балицко(г) ажє... па(н) 
татомирь... поораль ємоу поле и покосиль и доубровьі 
чєрєсь границю (Зудечів, 1413 Р 82—83); а потомь черезь 
ричку Ровець повель до урочища Песочное (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8); А зятю моєму... не надобе через... границу 
з Лопавшь у мою землю Хренницькую уступати и перехо¬ 
дити николи (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); Пани Ми- 
хайлсваА повєдила, ижь... дозволил чєрєз мост о у боудо- 
ванє, оу дерево, сєножати єздит (Лукониця, 1478 А5 III, 
17); хто с коимь имєєть гранїцю о лі(с) а воиді(т) чєрє(с) 
гранїцю оу лє(с) а то(т) єго застакєть має(т) оу нєго оугА(т) 
за пєрвоє застатьє сокироу (XV ст. ВС 37); А пак... крол 
їюлскїи, ис прірєчєною братїю єго милостн, тогди имали бьі 
перевозити сі також на зємли тоурєцкого чьсарі чєрєс 
Доунаи (Гирлов, 1499 ВО II, 423); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками замість знахідного) (6): <а хо)тарь прости чєрєсь 
лотока... та діло(м) до к(онєца) (1) (Сучава, 1414 Сові. 
І, 111); хотар... от біла(г) потока чєрє(с) бїстрица (Коро- 
чин Камінь, 1458 МІН. Оос. 122); хотар... чєрєс Смила 
на (є)дноу крьницоу що єст межи Портар(и) и межи Дроу- 
жєщи (Бирлад, 1495 ВО II, 63); 

в) (вказує на конкретне місце певної території, крізь 
яке проходить дія) через (12): а кто поидєть... чєрєз до- 
рогьічинь и чєсь (1) мелникь и чєрєс бєрєстиє до лучьска 
торговагь ис торунА Азь кнАзь кєстути нє вєлю ихь зай¬ 
мати (б. м. н., 1341 Р 2); А ІезІІіЬу коїогуіе гесгі кгатпуіе 
\^е2 та|е1’, туіо ріаіііі сгегег и^зі туїа ро!огопу]е (Луцьк, 
1388 ХРЛ 105); а што коли идєт ис нашєи зємли чєрєс 
Соучавоу, на Сєрєт, та колко мьіта давали оу Сочаві, того 
половина имають дати оу Сєрєті (Сучава, 1460 ВО II, 275); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками замість знахідного) (2): а што коли идєгь изь 
зємли чєрєсь сочавьі, на сирАть, колко давали на сочаві, 
половина оті того мьіта ймуть дати, на сирАть (Сучава, 
1408 Сові. II, 632); а што коли идєт из зємли чєрєс сочавьі, 
на сєрАт, колко давали на сочві (!), половина от того мьіта 
имоуть дати на сєрАт (Сучава, 1434 Сові. II, 669). 

2. (виражає об'єктні відношення з модальним відтінком) 
(28) а) (вказує на особу, за посередництвом якої здійсню¬ 
ється дія) через, також відповідає сучасній безприймен¬ 
никовій конструкції з орудним (19): І іег неЬу шупсаге... 
з їаізгшуті репегті... заті сгегег розіа пазгоЬо ^оіе- 
шосіу, і іей сгегег шезгсгап... їако^усЬ ітаїі пе 
5те1іЬу (Луцьк, 1388 ХРЛ 108); а николи нєхочєми бьіти 
оу ради смо(л)вьі снітїю, чєрє(с) сА, а любо чєрє(с) кого 
иного (Львів, 1436 Сові. II, 698); а пань нашь наимиліи- 
шїи крол єго милость просил нас чєрєс тьі наши паньї... 
абьіхом простили пана Михайла логсФєта и брата єго пана 
Доумоу (Сучава, 1468 ВО II, 305); А што кольї та(и)ньі 
свои чєрє(з) табина мнє оускажи (б. м. н., 1484 ЯМ); 
Тє(ж) то(г) хочє(м) штобьі каж(д)ьіи соу(д)я оу своємь 
соудє мєль оуставнаго слоужєбнїка чєрєсь которо(г) 
имєть позьівати (XV ст. ВС 15 зв.); и всказьівали есьмо 
кь тобі... черезь наши посльї, являючи то, што жь царь 

Мендли Герей Перекопскїй и Стефань воєвода воложскій 
(!) намь великїи непрїятели (б. м. н., 1496 ОКИВ); 

б) (вказує на документ, змістові якого суперечить або 
не відповідає дана дія) всупереч (чому), не зважаючи (на 
що) (9): а которьі мьітньїкь и двор(н)к... бьі оучиии(л) чє- 
рє(з) на(ш) ли(ст) ина(к) тому шиа плати(т) (Дорохой, 
1437 ОІН II, фотокоп. № 8); а хьто <бьі) єи кри(в)доу 
оучини(л) оу то(м) иміньи чєрє(с) мои запи(с) то(г)дьі 
осподарю королю тисА(ч) ко(п) заплати(т) (б. м. н., п. 
1450 ПИ № 9); а кто сі покоуси(т) чєрє(с) сє(с) на(ш) 
ли(ст) о(т) ни(х) мьітобрати... то(т) є(ст) противни(к) на(м) 
и нашєм(у) листу (Сучава, 1472 ДГСВМ). 

3. (виражає причинові відношення) (вказує на причину, 
яка викликала дію) через (що), з причини (чого), у зв’язку 
(з чим) (15): Тег іезШЬу сгегег ирасі, рогоЬі, аЬо гіосіеізі^а, 
аЬо сгегег кЬ^аІІ гесгі з^оі газіа\\1епуті газіа^аті иіга- 
ІіІ Ьу, а скгезі’іапіп коіогу] Ьу ]‘ети газіа^іі... пе таіеі’... 
ЬаЬаІі (Луцьк, 1388 ХРЬ 104); а вонь нє досмотривши моєі 
вірноі служибьі (!) и вєліль мА имить бє(з) моєі виньї и 
6є(з) права чєрє(с) намольвоу моихь (нє)приАтюль и вє¬ 
ліль мА бьіль избавить горла моєго (Кременець, 1434 Р 
129—130); А чєрєс тоє оусє а мьї єсми поставили завєзкоу 
р роубли сєрєбра (Бирлад, 1460 ВО І, 41); Оузкали єсмо 
и(ж) частокро(т) обиваю(т) (!) свє(т)ки и клАтвою а чєрє(с) 
то бнваєть правда оутїснєна (XV ст. ВС 19 зв.); И Сопіга 
рекь: я ещо тогдьі и дочки в нее не поняль, коли тоть листь 
взяла теща моя в короля е. м. черезь жалобу пана Остафе- 
ву (Вільна, 1498 АЛМ 169). 

4. (виражає модальні відношення) (12) а) (вказує, в який 
спосіб, яким чином відбувається дія) через (що), за посеред¬ 
ництвом (чого), також відповідає безприйменниковій кон¬ 
струкції з орудним (9): І іег іезіїіЬу... па ітепіе, аЬо па 
Іізіу рашш гпатепііусЬ репіаге] Ьу рогусгіі, а іоЬо сге¬ 
гег з\¥оі Іізіу, аЬо ресгаїі (Зоз^іесісгіІ Ьу, ту... ]ети іоЬо 
іо ітіепіа па ргоіілуки кішаїіо'йп сЬосгет Ьогопііі (Луцьк, 
1388 ХРЛ 106); а дан(н) (!) сєи листь чєрєз руки вєлібно(г) 
мужа донина подканслірєго кролєвства (по)лско(г) (Ме¬ 
дика, 1415 Р 87); И тіжь како велико вєсєлиласА єсть 
рада кролє(в)ства коли чєрєс посрідокь вашь то(т) то 
мистрь о тьіи тадьінки нашоуоусхотіль відати волю (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКЬВ); а тьш пінАзи брали єсмо 
чєрєз роуки боАрина Єго Милости Рамана (1) Митковича 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 23); Тє(ж) то(г) хочє(м) штобьі каж- 
^ьш соу(д)я оу своємь соудє мєль оуставнаго слоужєбнї¬ 
ка чєрєсь которо(г) имєть позьівати а рьїцєри вельможь- 
ньіи чєрє(с) грамотьі (XV ст. ВС 15 зв.); и мьї... ємоу имінє 
н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали єсмо ласкавє чєрєс сєс 
н<а)шь листь (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 

б) (у сполуч. з пасивним дієприкметником вказує 
на виконавця дії) відповідає безприйменниковій конструк¬ 
ції з орудним (3): а іезіїіЬу пекоіогуі коп, ЬуІЬу... кга- 
сіепуі, сгегег сйгезі’іапіпа ЬуіЬу паісіеп, іоЬсіу... лл/1азі- 
поіи ргізіаЬоіи осгізіііізіа таіеі\ гекисгі: гет іоЬо копіа 
\у беп дугіаі, коіогуі яе га репіагі тоі ]езі газіа^еп (Луцьк, 
1388 ХРЬ 108); а тоє вьішє писанноє (в ориг. вьішє писан- 
ного.— Прим, вид.) чєрєз шлах(о)тнє врожєного кн(А)зА 
Костєнтина... (маєть) бьіти держано и поживано спокойнє 
и скромливє (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 

5. (виражає часові відношення — вказує на відрізок часу, 
за який відбувається дія) протягом, на протязі (чого), 
також відповідає безприйменниковій конструкції із зна¬ 
хідним (3): І іег іезІІіЬу... ^гаї и сЬгезІ’іапіпа па газіаши 
сгегег сгаз обпоЬо гоки беггаІЬу... а роіот... іеіе сІоЬго- 
июіпе таіеі’ ргосіа^аіі (Луцьк, 1388 ХРЬ 107); Хто зай¬ 
ме^) жївотїноу чюжоую на своємь збожю а чєрє(с) но(ч) 
боудє(т) оу себе ховать по(д) свидє(ч)ствомь своихь соусє(д) 
а на заоутрєє имєєть гна(т) да (!) оборьі городьскєє (!) 
(XV ст. ВС 25 зв.). 

6. (виражає кількісні відношення — вказує на переви¬ 
щення якоїсь міри, норми) понад (що), більше (чого) (1); 
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А іезіїіЬу газіа^а... сгегег гок сіегї осііп Ьуіа, роіют гасі- 
поти... пе таіеі’ оро\уесіаіі (Луцьк, 1388 ІРБ 107). 
Див. ще ЧР'ЬСЬ. 
* ЧЄРЄМОШЬ ч. (1) (назва річки у Галицькій землі) 

Черемош: Про то(ж) мьі... на знамость то чинимьі... Ажє... 
дає(м) и дали єсмо... на р'ЬцЬ на чєрємоши дв'Ь полАдЬ 
березово а жабьє (Снятин, 1424 Р 99). 
ФОРМИ: міси, одн. иа чєрємоши (1424 Я 99). 
ЧЄРЄМХОВО с. (2) (назва села у Галицькій землі) Че- 

ремхів: возрєвшє єсмо на на (так.— Прим, вид.) его в'Ьр- 
ноую службу... оставлАємь и оставили єсмо єго... при томь 
при всЬмь што коли коупиль или пакь о(т)м"Ьну єсмо ему 
дали на имА... джюровь со трими присЬлки колоколинь, 
михалєвь, черемхово (Краків, 1394 Р 54); мьі кнАзь Фе- 
дорь любортовичь чинимь св'Ьдочно и знаємо... Ажє што 
пань данило задєревецкии дажбоговичь зам'Ьниль сА сє- 
льі ис воитомь ись зудєчовьскимь и сулкомь чєрємховомь 
противь ловчичь и нєдорЬзовича дворищємь (Зудечів, 
1411 Р 78—79). 
ФОРМИ: наз. одн. черемхово (1394 Р 54); ор. одн. чє¬ 

рємховомь (1411 Р 79). 

*Ч€Р€ПКОВСКИИ прикм. (1) (ігор. Черепковий на 
Буковині): били дани тоти н цркви... почє(и)ши о(т) соу- 
чавскои волости а црко(в) на лоукавци... тцрко(в) чєрєп- 
ковска и(с) попо(м) (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. чєрєпковска (1490 ОС 147). 
*Ч€Р€ПЬІНЄ с. (1) (назва села у Львівській землі) Че- 

репин: а сє я пань михаило ивановичь заставиль своє село 

черепьінє григореву сну двдвьского осташкови (Львів, 
1386 Р 31). 
ФОРМИ: знах. одн. чєрєпьінє (1386 ЯЗІ). 
ЧЄРЄС див. ЧЄРЄЗЬ. 
ЧЄРЄСЬ див. ЧЄРЄЗЬ. 
ЧЄРЄСЬ див. ЧЄРЄЗЬ. 
ЧЄРЄТЇАНИ див. ЧЄРЄТЇАНИ. 
*ЧЄРЄТЇ€ с., зб. (3) зарості очерету: а хотарь... на конєць 

царинь о(т) толь просте чєре(с) дєла по чєрєтїи та на ста- 
рои могили (б. м. н., 1400 433); хотар... на єдии 
доубь знамєнан... та черес чєр'Ьтє на дил на могилоу копа- 
ноу (Бирлад, І495 Ви II, 63—64). 
ФОРМИ: дав. одн. по ! чєрєтїи (1400 ШЯ«А» 433); знах. 

одн. черітє (1495 БО II, 63); род. мн. чєрєтїи (1409 Созі. 
І, 65). 
ЧЄРЄТЇАНИ, ЧЄРЄТЇАНИ, ЧЄРЬТЇАНЇИ мн. (3) 

(назва села у Молдавському князівстві): тЬм мьі... дали и 
потврьдили єсми ему сєла, на им'Ь бєцєщи... и чєретїани 
(Сучава, 1455 Созі. II, 549); мьі Стєфан воєвода... знаме¬ 
нито чиним... оже прїидє прКд нами... Драголе... и про¬ 
дала... єдино село на им£ ЧєрєтїАни оу Кобьле (Сучава, 
1491 БО І, 456). 
ФОРМИ: наз. Чєрєтїмни, чєретїани 2 (1455 Созі. 11, 

549; 1491 БО І, 456); Черьтїмиїи 1 (1491 БО І, 456). 
*ЧЄР€Я ж. (1) (назва маєтку в Берестейській землі): 

Жаловали намь кнгни фєдоровая Федоровича Соколи (н)- 
ская ись сьшомь свои(м)... на... пана богдана сопєжича 
рєкомо би ояь и(х) внгна(л) з ьімєиє(и) и(х) о(т)чиньни(х), 
на (и)мА с чєрєи а с тоухачова модно бє(з) ка(ж)дого права 
(Берестя, 1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: род. одн. чєрєи (1496 ВМКФС). 
ЧЄРЛЄН ч. (3) (особова назва): а мн такождє и от нас 

єсми дали и потврьдили слоугам нашим вЬрньїмь... тоє... 
село оу Полени иа имА Щєфьнєщїи, гдє бьш Щефан Чер- 
лєн (Сучава, 1486 БО І, 290). 
ФОРМИ: наз. одн. Чєрлєн (1486 БО І, 290). 
Див. ще *ЧЄРВЛЄННЬІИ. 
* ЧЄРЛЄН А1 ж. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тЬмь мн... дали єсмн єму... два (!) поустьіни 
єдна дєрєновєць и на чєрлєиои противь вєликои могили 
(СуЧава, 1425 Созі. І, 173). 

ФОРМИ: місц. одн. на чєрлєиои (1425 Со5^. І, 173). 
*ЧЄРЛ€НА2 ж. (1) (назва потоку у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотарь томоу сєлоу... право д(о> оустї(а) 
Чєрлєнои, идєжє ест блато МьстєкЖноул (Сучава, 1473 
БО І, 184). 
ФОРМИ: род. одн. Чєрлєиои (1473 БО І, 184). 
* ЧЄРЛЄН ЬІИ див. *ЧРЬВЄНЬ1И. 
ЧЄРЛЄНЬ прикм. (1): мн Стєфань (в ориг. Стефаиа.— 

Прим. вид.) воєвод... знаменито чиним... ожє... Оана и брат 
єго Іоил... продали... село оу Полени, гдє єст домь Щєфань 
Чєрлєнь (Сучава, 1486 БО 1, 289). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Чєрлєиь (1486 БО І, 289). 
Пор. ЧЄРЛЄН. 
*Ч€РЛ6Х0ВЬ ч.(1) (назва села у Волинській землі): 

Писан оу Чєрлєхов^, августа е дєн, индикт трєтий (Чер- 
лехів, 1485—1500 А8 І, 121). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Черлєховь (1485—1500 А5 ІР 

121). 
*ЧЕРМАКЬ ч. (1) (особова назва): Пишеть король... 

аби Петругь не вступалься вь тьіи люди, на имя вь Езьі- 
кеича зь дЬтьми... а вь Чермака зь братею и зь дЬтьми 
Печищавьіхь (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. одн. Чермака (1498 АЛМ 169). 
*Ч€РМНЬІИ ч. (1) (особова назва): и такожь дали єсми 

ємоу и другоє село... на имА гдє бьі(л) чєрмньі(и) юга 
(Нямц, 1443 Созі. II, 120). 
ФОРМИ: яаз. одн. чєрмиьі(и) (1443 Созі. II, 120). 
ЧЄРНА ж. (5) (особова назва): Тоє вьсє вишеписанноє 

аби ємоу оурик и сь оусим приходом, ємоу И ЖЄН'Ь єго 
Чєрн'Ь и дЬтєм их... нєподвижно на в'Ьки в'Ьчньїа (Сучава, 
1461 БО І, 45); мьістєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... 
ожє прїидоша пр^(д) нами... иаши слоуги, оана ришка- 
ноу(л) и сестри єго, сорь и настЬ и чєрна ... и продали свою 
правою (!) о(т)ниноу (Сучава, 1500 Созі. 8. 233—234). 
ФОРМИ: наз. одн. чєрна (1500 Созі. 8. 234); дав. одн. 

Чєри* 1 (1461 БО І, 45); ! чєриьі 1 (1464 П/Я«А» 517); 
ор. одн. Чєоиою П461 БО І. 45: 1464 П/Я«А» 517). 
ЧЄРНАВЬКА див. ВЬШНАА ЧЄРНАВЬКА. 
ЧЄРНАТ ч. (15) (особова назва): гЬмь мьі... дали єсми 

ємоу... село... прА(д) нашими панн... на имА прА(д) па- 
но(м) нАгоємь и пань пєтрь хоуди(ч)... и пань чєрна(т) 
плоскарь (Нямц, 1443 Созі. II, 119—120); а ми такожє єс¬ 
ми дали и потвердили нашємоу в'Ьрномоу бояпиноу, па- 
иоу Щефоулоу Чєрнатоу, тоє вишеписанноє село Мотишє- 
щїи (Сучава, 1463 БО І, 74); А на то єст... в. п. Щєфоула 
Чєрната (Сучава, 1473 БО І, 182). 
ФОРМИ: наз. одн. чєриат, чєриа(т) (1443 Созі. II, 120; 

1448 Созі. II, 323; 1458 ОЇД«А» 512; 1463 БО І, 74; 1470 
ВП І, 141, 153, 156; 1471 ДГСМПБ); род. одн. Чєриата, 
чєрна(т) (1470 БО І, 148; ОІД«А» 522; 1471 БО І, 164; 
0/Я«А» 525; 1472 П/Я«А» 528; 1473 БО І, 182); дав. одн. 
Чєриатоу (1463 БО І, 74). 
Див. ще *ЧАРНАТЬ( ЧЄРНЬТЄСКОУЛ. 
*ЧЄРНАТЄСКОУЛЬ див. ЧЄРНЬТЄСКОУЛ. 
*Ч€РНАТОВЬ прикм. (І)Одворь Чєрнатовь 

див. ДВОРЬ 3. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Чєриатова (1463 БО І, 74). 
Пор. ЧЄРНАТ. 
*Ч€РН€ВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а при томь оузда- 

вань'Ь бнли боярє зємлАнє пань ходько бьібєльскии со 

дв'Ьма снма... игнатко чєрнєви(ч) (Перемишль, 1378 Я 
26); игнаткови чєрнєви(ч) дали єсмьі о(т)м£ну за пекули(ч)... 
возємьши подь слугами королювьскими єхь вотнину дво¬ 
рища фалелієвичв (Перемишль, 1390 Я 175). 
ФОРМИ: наз. одн. чєриєви(ч) (1378 Я 26); дав. одн. чєр- 

нєви(ч) (1390 Я 175). 
ЧЄРНЄВЬ ч. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

продали єсмо пану мартину кгасто(в)товичю сЬлшца на¬ 
цій... а к тому сЬлишю з'Ьмли бортньїє... Ис тими оз'Ьрьі 



Ч6РНЄХ0В — 537 чєрньчєгородский 

которьш слоухаю(т)... к тьі(м) зємлА(м) на имА озіро 
ніжє(н)... а бірєзовица а чєрнє(в) а навалищє (Овруч, 
2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. чєрнє(в) (2-а пол. XV ст. СПС). 
Ч€РН€ХОВ ч. (3) (назва села у Волинській землі) Чер- 

нихів: а да(н) оу чєрнАховє оу сєрє(д) з ндли свт(г)о вели¬ 
кого посту (Черняхів, 1435 Р 133); а кн(А)зю Семену до- 
сталсД город Колодєн а села: Чєрнєхов, Ивачєв Вєрхник, 
Орошовцьі,.. Ронев за ЧєрнАховом (Луцьк, 1463 Л5 І, 
54). 
ФОРМИ: наз. одн. Чєрнєхов (1463 А 5 І, 54); ор. одн. 

Чєримховом (1463 А8 І, 54); місц. одн. оу чєримховє (1435 
Р 133). 

*ЧЄРН€ЦЬ ч. (2) монах, чернець: присьілаль да (!) 
на(с)... архима(н)дри(т) Пєчє(р)скїи с кїєва и вся братїя 
мн(с)тьіря пєчє(р)ского чє(р)нцьі крьілошані и Засто(л)п- 
иики жалоуючися на митрополита кїєвского... што(ж) 
и(м) насилїе чини(т) и права имь давньїє... ламати хощє(т) 
(б. м. н., 1481 ГПМ); А нинє... кь дочєрьі єго прьіслаль 
єси... бискупа Вилєньского и чєрьньцовь Бєрьнадиновь, 
сь тьімь штобьі она вьіступила зь гречєского закону (б. 
м. н., 1499 ВО її, 448). 
ФОРМИ: наз. мн. чє(р)нцьі 1 (1481 ГПМ); знах. мн. 

чєрьиьцовь (1499 ВО її, 448). 
ЧЄРНИГОВСКИИ прикм. (3) (пор. Черииговь у Черні- 

гово-Сіверській землі): мьі болєславь инако швитрикгаи- 
ло... кнАзь чєрниговскии и ииьі(х) знаємо то чини(м)... 
ажє даровали єсмо и даємь слузі нашєму юркови козє- 
нАти на своємь селі на хватовцєхь її копь рускои личбьі 
краковскои монітьі (Коломия, 1424 Р 102); а то(т) де мана- 
стьі(р) пєчє(р)скїи з придєлами своими Мн(с)тьірє(м) ни- 
колски(м)... в кїєві и з ьінши(ми) трєми монастьіри Си- 
вє(р)скои зємли Чє(р)ниговски брянски новгоро(д)ка си- 
вє(р)ского бьіль з вєко(в)... самь в сєбі Ставропигїя (б. м. 
н. , 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чєрниговскии 2 (1424 Р 99, 102); 

Чє(р)ииговски 1 (1481 ГПМ). 
ЧЄРНИКОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Чернихівці: кн{А)зю Василью осталсА город Збараж, а 
к тому села: Янковцьі... Охрімовцьі, Чєрниковцьі (Луцьк, 
1463 АЗ ї, 54). 
ФОРМИ: наз. Чєрниковцьі (1463 А8 ї, 54). 
*ЧЄРНИКОВЬ прикм. (1)0 Чєрииково дво¬ 

рище (1) (назва земельної ділянки у Волинській землі): 
а што матка н(а)ша дєржит отчину н(а)шу и села Манєв, 
и другий старий Манєв... Чєрниково дворище... то все 
брату н(а)шому Солтану после матки н(а)шое живота 
(Луцьк, 1463 А8 І, 55). 
ФОРМИ: знах. одн. с. Чєрниково (1463 АЗ ї, 55). 
*ЧЕРНОБЬІЛЬ див. *ЧОРНОБЬІЛЬ. 
ЧЄРНОВСКЇИ прикм. (25) (пор. Чєрновци на Букови¬ 

ні): то мьгго чєрновьскоє (Сучава, 1408 Сові. її, 632); и 
ти (ж) слюбує(м) имь дати и поставити... на граници оу 
хотинн и оу чєрновскои воло(с)ти два паньї справє(д)ли- 
вьі(х)... абьі єди(н) бьі(л) на(м) старостою хоти(н)скьі(м) 
а дроугьі чєрно(в)скьі(м) оустави(ч)ньі(м) (Сучава, 1457 

Сові. її, 810); та єсми дали и потврьдили той стои нашєи 
єпискоупїи о(т) радовцє(х)... оу волости чєрньвскои 

б црко(в) и(с) попи (Сучава, 1490 ОС 147); а старости хо- 
тинскїи и чєрновскїи да имают моц над каждим от поддан- 
ньіх наших (Гирлов, 1499 ВО її, 424). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чєрновскїи, <чєриов>скїи (1499 ВО 

її, 424, 425, 444); ор. одн. ч. чєрио(в)скьі(м) (1457 Сові. II, 
810); наз. одн. с. чєрновскоє, чєрновьскоє (1408 Сові. її, 
632; 1434 Сові. її, 669; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 275), 
род. одн. ж. чєрновскои, чєрио(в)скои (1490 ВО ї, 419; 
ОС 147, 148); місц. одн. ж. оу чєриовско, чєрно(в)скои, 
чє(р)ио(в)скои, чєрьиовскои, чєриьвскои (1457 Сові. її, 
810; 1476 ВО ї, 215, 217; 1488 ДГСПМ; 1490 ВО І, 419, 

420; ОС 147, 148); род. мн. чєриовскьіх (1499 ВО її, 424); 
місц. мн. на чєриовскьіх (1499 ВО II, 424). 

*ЧЄРНОВСКЬІИ див. ЧЄРНОВСКЇИ. 
ЧЄРНОВЦИ, ЧЄРНОВЬЦИ мн. (23) (назва міста на 

Буковині) Чернівці: а што бьіло дати ему у чєрновьци, 
то имєгь дати у хотини (Сучава, 1408 Сові. її, 632); а оу 
которомь торгоу имоугь их коупити, тамь имоугь дати оть 
каждого конА по чєтьірє гроши... а оу чєрновцєх по два 
гроши (Сучава, 1434 Сові. II, 669); А оу Чєрновцєх вози 
нє трАсти, але коупєць абьі дал своє право, ажє не имает 
заповідані товарь на своємь возьі (Сучава, 1460 ВО її, 
275); А пак єпискоупїи... мьі єсмо... дали... дроугїи з 
црьков... на имі: в црькви и с попми оу місто оу Чєр¬ 
новцєх, а г црькви и с попми (!) оу Коучюр (Сучава, 1490 
ВО І, 420). 
ФОРМИ: наз. чєрновци, чєрновьци, чєрио(в)ци (1408 

Сові. її, 632; 1434 Сові. її, 669, 670; 1456 Сові. її, 790; 
1460 ВО її, 274, 275; 1488 ДГСПМ); місц. оу Чєрновцєх 
7 (1434 Сові. її, 669; 1456 Сові. її, 790; 1460 ВО її, 274, 
275; 1490 ВО ї, 420); чєрновци(х) 1 (1490 ОС 147). 

*ЧЄРНОВЬСКИИ див. ЧЄРНОВСКЇИ 
ЧЄРНОВЬЦИ див. ЧЄРНОВЦИ. 
*ЧЄРНОУСОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а сведци цнии 

панове... па(н) васко мошенчи(ч) ива(н) чєриоусови(ч) 
(Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: наз. одн. чєрноусови(ч) (1412 Р 81). 
ЧЄРНООУСЬ ч. (1) (особова назва): а при томь били... 

па(н) янь зубрскии ива(н) чєрнооусь васко мошєнчи(ч> 
(Львів, 1421 Р 94). 
ФОРМИ: наз. одн. чєрнооусь (1421 Р 94). 
ЧЄРНЬ ч. (2) (особова назва): А такождєрє чернь и ро- 

мьнє(л)... да нє имаю(т) о(т) селі напрА(д) болшє тігати 
аии упоминати за тота села вишєписаннаа на пана шанд¬ 
ра... Зану(ж) чернь и ромьнє(л)... стратили исвоими приви- 
лиями зану(ж)ну(ж) (І) бьілафа(л)шєвна и єсми и(х) скази- 
ли (Сучава, 1472 Ш#«А» 528). 
ФОРМИ: наз. одн. чєриь (1472 ОІП«А» 528). 
*Ч€РНЬВСКИИ див. ЧЄРНОВСКЇИ. 
ЧЄРНЬТЄСКОУЛ ч. (3) (особова назва): А оу том же 

пак оустал пан Хєрман... прєд нами... и продал тоє... се¬ 
ло... нашємоу вірномоу бояриноу паноу Щєфоулоу Чєр- 
натєскоулоу (Сучава, 1463 ВО ї, 74); ми Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє прїидє прАд нами... слоуга нант 
пан Щєфоул Чєрньтєскоул... та продал свою правоую от- 
ниноу... слоугам нашим (Сучава, 1484 ВО ї, 282). 
ФОРМИ: наз. одн. Чєрньтєскоул (1468 ВО ї, 130; 1484 

В О ї, 282); дав. одн. Чєриатескоулоу (1463 ВО ї, 74). 
Див. ще *ЧАРНАТЬ, ЧЄРНАТ. 
ЧЄРИЬТЄЩИ мн. (2) (назва села на р. Кород у Мол¬ 

давському князівстві): тімь ми... дали и потврьдили єсмо- 
имь... села на имі милєщи... и чєрньтєщк (Сучава, 1448 
Сові. її, 323); ТАм мьі... далі и потвердили єсми ємоу... се¬ 
ла на имі: гдє єст ємоу дом, Чєриьтєщи на Короді... и... 
на имі Мотишєщїи (Сучава, 1468 ВО ї, 130). 
ФОРМИ: наз. Чєриьтєщи (1448 Сові. її, 323; 1468 ВО 

І, 130). 
ЧЄРНЬТЄЩЇИ1 мн. (1) (назва села на р. Прут у Мол¬ 

давському князівстві): Тім мьі... (села) ... на имі... за 
Проутом... Чєрньтєщїи и Гаоурінїи (б. м. н., 1490 ВО ї, 
434). 
ФОРМИ: наз. Чєрньтєщїи (1490 ВО ї, 434). 
ЧЄРНЬТЄЩЇИ2 мн. (1) (назва селища на р. Жерул 

у Молдавському князівстві): ТАм мьі... далі* єсми ємоу... на 
верх Жєроула сєлшц(є) иа имі Чєрньтєщїи (Сучава, 1468 
ВО І, 130). 
ФОРМИ: наз. Чєрньтєщїи (1468 ВО ї, 130). 
♦ЧЄРНЬІИ1 див. ЧОРНЬІИ1. 
ЧЄРНЬІИ2 див. ЧОРНЬІИ2. 
ЧЄРНЬЧЄГОРОДСКИЙ прикм. (1) (пор. Чернчегоро- 

докь у Волинській землі): А при том бьіл... пан Троуїль 
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войт луцкий, дьАкь чєрньчєгородский Пшєница (Луцьк, 
1490 Л5 І, 92). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чєрньчєгородский (1490 АЗ І, 92). 
*ЧЄРНАХОВЬ див. ЧЄРНЄХОВ. 
ЧЄРТОРЬІИСКИИ див. ЧОРТОРИЙСКИЙ. 
*ЧЄРЬЛЄНЬІИ див. *ЧРЬВЄНЬІИ. 
*ЧЄРЬНЄЦЬ див. *ЧЄРНЄЦЬ. 
ЧЄРЬТЇАНЇИ див. ЧЄРЄТЇАНИ- 
*ЧЄРЬНОВСКИИ див. ЧЄРНОВСКЇИ. 
ЧЄР'БСЬ див. ЧЄРЄЗЬ. 
*ЧЄР'£ТЄ див. *ЧЄРЄТЇЄ. 
*ЧЄСКИИ див. ЧЬСКЇИ- 
*ЧЄСНИКЬ див. ЧЄСТЬНИКЬ. 
ЧЄСНО присл. (1) (без лукавства, совісно) чесно: и 

тоуть... єсмо слюбили... абьіхомь до нашєи смєрти господа- 
реви нашєму... служили... и вірно и чесно и справед¬ 
ливо (Хотин. 1455 Сові. II, 774). 

*ЧЄСНЬІИ див. ЧЄСТНЬІИ. 
*ЧЕСНЬІЙ ХРЕСТЬ ч. (1) (назва села у Волинській 

землі): записую жоні своеи Мари: Стволовичи, село Жи- 
тани, Чесньїй Хресгь, Бубнов (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
ЗЛУ, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. Чесний Хресть (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІУ, 27). 
*ЧЄСТ див. ЧЄСТЬ. 
ЧЄСТИ дієсл. недок. (603) (цсл. чисти, чьсти) читати: 

боудєть ведомо оусємь хто коли видить грамоту(с) а любо 
сльїшить чтучи ажь Азь панко слуга королєвь та(к) єсмь 
оумолвиль и договорили со кнАзємь скиригаиломь... 
дати ми двєстє рублеві, кнзю скиригкаилу (б. м. н., 1387 
СП № 12); а се я пані, мацина воєвода їлвовьскьш освід- 
чаю ті, тьімь листомь каждому доброму пєрєдь кьімь коли 
буде тьть листь чтюнь ажє пришєдь прєдь наше обличьє 
на имА ходоро шидловоскьіи... и продаль пану клюсови 
свою діднину на імА шидловь (Львів, 1400 Р 60—61); 
Мьі болєславь инако швитрикгаило... знаємо то чини(м) 
си(м) наши(м) листо(м) каждомоу доброму нинішни(м) 
и пото(м) будучи(м) сєго листа чтучи(м) и слухаючи(м) 
ажє даровали єсмо и даємь... юркови козєнАти на своємь 
сєл-Ь на хватовцєхь н копт, рускои личбьі краковскои мо- 
иітьі (Коломия, 1424 Р 102); мьі великий кнзь швидрик- 
гаиль литовьскии и рускии... чиним знакомито и даємь 
видати симь нашимь листомь каждому доброму... хто на 
нь возрить или єго чтучи оусльїшить кому ж то коли єго 
будєть потрєбизна (Київ, 1433 Р 118); мьі вєликии кїїзь 
швитрикаило олкєрдови(ч) чьіни(м) знаменито симь на- 
шьі(м) листо(м) и даємь відати каждомоу добромоу хто нань 
оузрить или оусльїшьіть єго чтучьі комужь боудєть того 
потрєбно листа чести... вєрноули єсмо слоузі нашємоу 
хомікови молодомоу на имА сєнкови єго очьізноу смор- 
довь (Луцьк, 1451 ДГШХ); мнСтєфань воєвода.... знамени¬ 
то чиним(ь) ис сим(ь) листом(ь) нашим(ь) вьсім(ь) кто на 
нєм(ь) оузрит(ь) или єго чтоучи оусльішит(ь), ожє прї- 
доша... наши слоугьі Ядюл(ь) Долха и брат(ь) єго Влаи- 
коул(ь).., и продали свою правоую отниноу и вьїкоуплє- 
нїє (Сучава, 1500 НА 260). 
ФОРМИ: інф. чести (1451 ДГШХ); майб. З ос. одн. 

чести... будєт (1475і45 І, 72); нак. сп. 2 ос. мн. чтите (1492 
ЗОЄ); діеприкм. акт. теп. дав. одн. ч. чтоучю (1457 0К.Р; 
1459 ВИ І, 35); дав. мн. чтучи(м) (1424 Р 99, 102); знах. 
одн. ч. чтучого (1499 АСД VI, 2); дієприсл. одноч. чтоучи, 
чтучи, чт(у)чи, чтуч(и), чтоуч(и), чт(оу)чи, чьтучи, (ч)тоу- 
чи, С2ІІІС2І, чтоуч(и) 533 (1387 СП № 12; 1393 Сові. І, 
13; 1400 0/Я«Л» 433; 1408 АкЮЗР І, 6; 1419 ВІН«А» 444; 
1429 Сові. І, 239; 1438 Р 138; 1461 ВВ І, 44; 1479 ВВ І, 221; 
1500 НА 260 і т. ін.); чтучм, чтоучи, сгіисгу 7 (1444 
ВІН«А» 481; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10; 1451 ДГШХ; 1454 Р 
162; 1465 ОЬ 176; 1482 АЗ І, 80; 1495 ВМБС); ! чточи 7 
(1428 Сові. І, 223; 1431 Сові. І, 317; 1435 ВІН«А» 465; 
Сові. II, 687; 1440 ВВАс 31; 2-а пол. XV ст. СПС; 1468 

ВВ І, 125); ! чточїи 1 (1458 МІН. Вос. 121); читучи 1 (1434 
Р 129); ! чтичи 1 (1493 ПГВСП); ! чтоучию 1 (1472 Сові. 
В. 26); чтоу(ч), чьтоу(ч), чту(ч) 15 (1438 АУВ; 1449 Сові. 
11,385; 1452 Сові. II, 752; 1454 Сові. II, 508; 1455 Со5*. II, 
543; 1456 Сові. II, 568; МІН. 213; 1458 ВІН«А» 512; 1470 
ВІН«Аь 523; 1472 ВІН«Аь 528 і т. ін.); чтючи, (ч)тючи 
28 (1482 ВВ І, 265; 1483 ВВ І, 269; 1484 ВВ І, 285; 1487 
ВВ І, 516; 1488 ВВ І, 347; 1489 ВВ І, 371; 1490 ВВ ї, 391; 
1492 Сові. 3. 161; 1497 ВВ II, 107 і т. ін.); чтоущи, 
чьтДщи 3 (1411 Сові. І, 84; 1427 Сові. І, 196; 1438 ВІН«А» 
472); ! чтоли 1 (1493 ВВ II, 5); майб. пас. З ос. одн. ч. 
будєть чтюиь 1 (1398 Р 57); буде... чтюнь 1 (1400 Р 61); 
діеприкм. пас. мин. наз. одн. ч. чтеиь (1489 РИБ 432). 

! ЧЄСТИЄ <ЧИСТЄИ>дав. ЧИСТЬ. 
ЧЄСТНЬІИ прикм. (16) 1. достойний, шановний (2): в 

то врємА коли кнА(з) вєлєбньш дмитрии ин'Ьмь имєнє(м) 
корибу(т)... голдованиє и вЬрность и послушьство... ко¬ 
ролеви польскому... и чєстнои Адвиз'Ь кориди (1)... вЬр- 
ность праваА... слюби(л) а мьі... повєлЬниємь єго ислюбує- 
мьі за нєго и за єго дЬти (Лучиця, 1388 Р 38—39); про то 
жь А про тоє ихь добродійство про чєсньїхь пановь присту¬ 
паю и приступили єсми ку... королеви польскому (Черня- 
хів, 1435 Р 132—133). 

2. святий, священний (4): Г(с)и помози рабу своєму юрью 

болковичю создавшєму црквь и олтарь стаго архиєрія 

х(с)ва никольї пєрєнєсіньє ч(с)тньіхь єго мощии сну своє¬ 
му валфромію (б. м. н., бл. 1350 Р 8); Смірєнїи архиманд- 
рит игоумєнь ч(ь)стніи обитіли и свАщєнномонах Іоасафь 
и сь вьсімьі бра(т)ство (!) яжє о христі, видЬвшє (мьі, сьі)- 
ноу и ... наш прїатєл правїи, твоє произволєнїє, 
сьтворихом и о том мьі (слюбихом) твоєи милости... поко¬ 
ли боудєт свАтоє місто сїє, да боудєт от нас тоє произво¬ 
лєнїє, за вашА здравїємь и за вашАм доушамь (Путна, 
1476 ВВ І, 211—212); 
ЧЄСТНЬІИ крєсть (3) животворний священний 

хрест: а нє испра(ви)ва судить нами бь и чєстньїи кр(с)ть 
и осподарєва казнь й гроза (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); а за бол¬ 
ілеє потвержєнїє присагали (!) єсмо межи собою и клАли 

сА єсмо на чьстньїи крєсть и на оуеи стьіи и записали сА 
єсмо межи собою по(д) нашими пєча(т)ми (Бирлад, 1435 
Сові. II, 679); в ь з д в и ж є н і є чєстнаго крє- 
с т а (5), чесна г о вьздвнжєнїє крєста 
(1) див. * ВЬЗДВНЖЄНЇЄ. 

3. чесний, доброчесний (1): а тако(ж) о тихь што разбои- 
нїкьі алюбо злодє(и) оу своихь домє(х) ховаю(т) а с нїмї 
оучасто(к) имають нє могоуть бьітї речи нї добрьш алюбо 
ч(с)тни але и(м) ровни злодіємь (XV ст. ВС 28 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чєстиьіи (бл. і386 Р ЗО); род. одн. ч. 

чєстиаго, чєсиаго, ч(с)тнаго 4 1436 Соз^. II, 698, 702; 
1453 Сові. II, 492; 1499 ВВ І_К 444); ! чстииаго 1 (1439 
Сові. II, 46); чесного 1 (1403 ДіТИ); знах. одн. ч. чьстиьш, 
ч(ст)ньіи (1435 Сові. II, 679, 682); дав. одн. ж. чєстніи, 
ч(ь>стиіи 3 (1462 ВВ І, 70; 1476 ВВ І, 211, 217); чєстнои 
1 (1388 Р 39); наз. мн. ч(с)тии (XV ст. ВС 28 зв.); род. 
мн. чєсиьіхь 1 (1435 Р 132); ч(с)тньіхь 1 (бл. 1350 Р 8). 
Див. ще * ЧЕСНЬЇЙ ХРЕСТЬ. 
Пор. *ПР^чєстньїи. 
* ЧЄСТЬ1 займ. (1) (молд. чест, ачест) цей: мьі алєк- 

сандрь воєвода... дали єсми попу нашєму юзі два села... 
що бьі єму чє(ст) оурикь нєпорушєно (Баскаківці, 1431 
Сові. І, 315). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чє(ст) (1431 Сові. І, 315). 
ЧЄСТЬ2 див. ЧАСТЬ. 
ЧЄСТЬ, ЧЬСТЬ ж. (91) 1. (сукупність вищих морально- 

етичних принципів людини і пов'язаних із ними звичає¬ 
вих норм) честь (4): коли са вороти(м)...тогда хочємькгол- 
дова(т) короле(в) и єго королицьі... вірное послу- 
(ш)ство дєржа(т) подь присАгою и по(д) ч(с)тью 
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(Молодечно, 1388 Р 43); и маємо Борно из дер жа¬ 
ти вічно, а николи непороушено, подлоугь наше- 
го хр(с)тиАньства и нашєи чьсти (Сучава, 1402 Сові. 
її, 621); Але колиж... крол полскьш... нас... коу наслі- 
доганю... наших прєдков оупоминал... дилі которои річи 
мьі... вьізнавамьг тьім то листом... прАз обвєзанні присАгьі 
нашои... бьгги повиини и обвєзаноу коу держаню зоуполна 
чести и вірьі нашєи... а то под обьічаєм тиж вьімовєннімь 
на доль писанньїм (Сучава, 1462, ВО II, 284); 
подь чєстию (1), подт. честию и в і - 

р о ю (4), под чєстїю и с о у м и є н ї є м ь (1) 
при чести (чти) и в*Ьр и (44), при ч т и (1) 
(формула присяги) без обману, чесно: а пакь ли би нашь 
г(с)подарь... в томь нась нє хотіли послушни бьіти, мьі има- 
мьі... при кролю... остати и с ними посполу на тьіхь на¬ 
пій хь г(с)подарии воєводь стати, при ч(с)ти, при вірі, 
без о л(с)ти, бєзь хитрости (Сучава, 1395 Сові. II, 613); 
видівшє мл(с)ти нашєго милого господарА... до нась и 
слюбоуємьі подчьстию (!), бєзльсти (!) и безхьітрости (!), 
слоужити вірно (Сучава, 1402 Сові. II, 621); а то мн... 
слюбуємь имь вічно уздєржати... при нашєи чти и при на¬ 
шои вірі (Сучава, 1408 Сові. II, 633); а то на вікьі слюбую 
по(д) чьсгью и под вірою тою, яко вьіписанно (Сучава, 
1434 Сові. II, 664); а слюбую при чти и при вірі (Вільна, 
1451 ЛкЮЗР II, 106); а то все вьшієписаноє слюбоує(м) 

здержати и попо(л)нити при ншои чти и при хри(ст)анскои 
вірі (Снитин, 1454 Р 163); А далєи слюбоуєм, иж вьсі 
посполито и особ листьі и записи и обвєзаня... под чєстию 
и вірою нашєю, без льсти, без израдьі... здержим и захо- 
вамо (Сучава, 1462 ВО II, 285); тогдьі по(д)комореи нашь 
по(д) своєю чєстїю и по(д) своимь соумнєнїємь имєєть 
прїпоустїть ко (до)свє(т)чєнїю (XV ст. СЯ 42); Тоє вьсє 
вьі(шєписа)нноє мьі... Іо Стєфан воєвода... (с)любуєм и 
слюбили єсмо (и присігали єсмо здержати...) при нашєи 
чти... и при нашєи... віри (Сучава, 1499 ВИ II, 443); в і - 
р а и ч т ь ю (1) див. В'ЙРА. 

2. (особиста гідність, почуття власного достоїнства) 
честь (12): а коли бьіхомь противь тому мольви(л) то бьі- 
хомь мольвили противь нашєи чти (Сучава, 1433—1443 
АРМ); ино оузрєвшо (!) нєвиность мою вєлємужнии пано¬ 
ве... нєхотАчо (!) дати загинути мні... на чти и на здоровью 
и на имінью вибавили мД... ис того нАтьства (Черняхів, 
1435 Р 132); Іжє оу доспє(ш)но(м) людоу чєсть королє(в)- 
ская и обор он єни є всєи зємли залежить а то слоуши(т) 

на ка(ж)до(г) рьіцєрьска(г)^члвка а на шлА(х)тича и на 
кажьно(г) поспо(л)наго члвка абьі ка(ж)дьш по(д)лоугь 
вєликостї имєнїя своєго бьі(л) гото(в) кь слоу(ж)бі зємьс- 
кои (XV ст. ВС 34 зв.); И мьі ему приказали, абьі далей 
на честь его не сягаль (Вільна, 1495 АЛМ 84); 
чти нє и м є т и (2) бути знеславленим, зганьбле¬ 

ним: а пакьі бихомь тако нє задержали, яко сА єсмо запи¬ 
сали на то(м) сним у... що бьіхо(м) чти нє имАли нигдє на 
вікьі вічний (Бирлад, 1435 Сові. II, 679); колї хто боуді(т) 
трїичи обажєнь пєрє(д) соудо(м) о злодійство алюбо о 
разбои, и пєрєможєнь... на вєкьі жа(д)ноє чти нє имєє(т) 
имєть (XV ст. ВС 36 зв.); при чети зоставити 
(2), при чести оставити (кого) (1) реабіліту¬ 
вати честь (чию), відкинути звинувачення, які плямують 
честь (чию); И мьі... во всемь єсмо князя Костянтина... 
оправили и діда, и отца его, и матку его, и его самого при 
чети зоставили (Вільна, 1495 АЛМ 84); нє о т б ьі ва¬ 
ти ч т и (1) див. *ОТБЬІВАТИ2; примовити ку 
чети (1) див. * ПРИМОВИТИ. 

3. шана, честь (8): а при томь бьіли шлАхєтнии панове 
олєшко суди я илвскии (так.— Прим, вид.) пань янь ви- 
ницкии... иньїхь много бьіло добрьіхь им же чьсть и віра 
лежить (Львів, 1421 Р 94); Моудрьім и племєнитьім и вьсі- 
кои чести достоиньїм нам жє драгим приАтєлєм, вьсімь 
Брашовіномь (Дольний Торг, 1475 ВО II, 336); 

ч є с т дати (кому) (1) виявити належну пошану 
(кому), вшанувати (кого); а ми... чест боудєм им дати, по- 
спол(оу) с нашими пани (Сучава, 1468 ВИ II, 306); о у 
чти держати (4), (держати) оучти (кого) (1) 
віддавати належну шану (кому), належно вшановувати 
(кого): И... хочоум (!) ті миловати и оу вєликои честьі 

(в ориг. чтьі.— Прим, вид.) и ласці держати, равио с на¬ 
шими... боАрьі (Баков, 1457 ВО II, 257); И тогдьі кроул 
его милость... и братїя его милости... имали бьі нас... ми¬ 
ловати и вь чти держати (Гирлов, 1499 ВО II, 422); 
чАсть оучинити (кому) (1) вшанувати (кого), 
виявити пошану (до кого): Которни от Вормєнь чАсть 
ємоу оучинитє, Ако тобн намь оучинили еетє оу нашєи 
зємли (Сучава, 1401 ПІР); мети во чти (1) див. 
идти і. 

4. хвала, слава, честь (1): а за работу... дві копи грошин 
во ч(с)ть мл(с)тивому амин (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 
ФОРМИ: наз. одн. чєсть, че(ст) 3 (1412 Р 81; 1414 Р 85; 

XV ст. ВС 34 зв.); чьсть 1 (1421 Р 94); род. одн. чести 2 
(1462 ВИ II, 284; 1475 ВО II, 336); чьсти 1 (1402 Сові. II, 
621); чти 12 (1393 Сові. II, 607; 1434 Р 130; 1435 Сові. її, 
679; Р 132; 1447—1492 ЛКБВ\ 1456 ГПХМ; XV ст. ВС 
28, 36 зв.; 1462 ВО II, 284 і т, ін.); дав. одн. чети 1 (1495 
АЛМ 83); чти 2 (1433—1443 АРМ; 1459—1460 ЗНТШ 
СІЛИ, фотокоп.); знах. одн. честь, чєст, ч(с)ть 3 (1468 
ВБ II, 306; XV ст. ВОРСР 179; 1495 АЛМ 84); ч*сть 1 
(1401 ПІП); ор. одн. чєстию, чєстїю 2 (XV ст. СЯ 42; 1462 
ВО II, 285); чьстию, чьстїю 2 (1402 Сові. II, 621; 1436 
Сові. II, 698); чєстью 1 (1448 Сові. II, 738); чьстью, ч(с)тью 
2 (1388 Р 43; 1434 Сові. II, 664); чтью 1 (1388 Р 41); місц. 
одн. при (вь, во, оу) чести 3 (1457 ВО II, 258; 1475 вЬ 
II, 329; 1495 АЛМ 83); чести 1 (1457 ВО II, 257); чети, 
ч(с)ти 5 (1395 Сові. II, 613; 1457 Сові. II, 811; 1495 АЛМ 

83, 84); чти, чтї, чти 48 (1395 С05/. II, 612; 1407 Сові. II, 
629; 1411 Сові. II, 638; 1421 Сові. І, 142; 1433 Сові. II, 651; 
1434 Р 131; 1445 Сові. II, 729; 1456 С05/. II, 791; 1470 ВО 
II, 309; 1499 ВО II, 443 і т. ін.); ! на чить 1 (1434 Р 
130). 
ЧЄСТЬНИКЬ ч. (6) (стп. сгезіпік) (загальна назва служ¬ 

бових осіб високого рангу) достойник, сановник: ино оуз- 
рівши нєвиность мою вєлимужнии панови... на имА па(н) 
вАцєньць ись шАмоту(л)... и па(н) миха(л) бучацикии 
чєстьникь и староста галицкии... вьібавили мА.. и жоиу 
мою... ис того Атства (Кременець, 1434 Р 130); и тоуть 
снимали сА єсми ис нашими милими приАтє(л)ми... ис 
паио(м) о(н)дровошємь, воєводою руски(м), гєтмано(м) 
королєвскимь, и сь иншими пани и чєсники по(л)скими 
и радою королєвскою его мл(с)ти (Хотин, 1455 Сові. II, 
774); ми Стєфань воєвода... визнавамьі и оузДвлАмьі... аже 
ми и слюбоуємь и слюбили єсми... королеві полекомоу... 
и оусим ярцибискоупом и бискоупом и оусимь прєлатамь 
и оусємоу доуховєнствоу, и пак оусимь чєсникомь и па- 
номь раді полекои (Сучава, 1468 ВО II, ЗОЇ). 
ФОРМИ: наз. одн. чєстьникь (1434 Р 130); дав. мн. 

чєсникомь, чєсником (1463 ВБ II, 295; 1468 ВО II, ЗОЇ); 
ор. мн. чєсники (1455 Сові. II, 774; 1462 ВО II, 292). 

' ! ЧЄСЬ (ЧЄРЄЗЬ) (1): а се здє єсмо положили границю 
межи Манєва и Вишнєвца и нємьши от дороги... и чє(рє)сь 
(в ориг. чєсь.— Прим, вид.) рєкоу просте кь зємєньской 
криници (Манів, 1478 А5 І, 76). 
Див. ЧЄРЄЗЬ. 
‘ЧЕСЬКИМ див. ЧЬСКЇИ- 
ЧЄТАТЄ АЛБЬ сневідм. (1) (назва міста на нижній 

течії Дністра) Білгород-Дністровський; А на то єст ве¬ 
лика мартоурїА... Тома логоф... и збієра пьрк. де Чєта- 
тє Албь (б. м. н., 1470 ВО І, 153). 
Див. ще *Б€ЛГОРОДЬ2, БЄЛОГОРОД, *БИЛГОРОДЬ, 

♦БИЛЬІИ ГОРОДЬ, ♦Б'ЙЛОГРАДЬ, *Б'ЙЛЬІИ ГРАДЬ, 
ТЬРГОУЛ АЛБОУ. 
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ЧЄТАТЄ НОАО, ЧЄТАТЄ НОАЖ с., невідм. (2) (назва 
містечка у Молдавському князівстві): БоАрїи аноумє: 
Тьоутоул вєл. логофьт... и ГрозА пьр. дє Орхєю, Ион 
Ськарь пьр. дє Чєтатє НоаЖ, Динга (Сучава, 1491 ВО І, 
464). 
уДив. ще *НОВОГРАДЬ. 

*Ч€ТВ€РГЬ ч. (3) четвер: в городі бєрєстью, оу чет¬ 

верть, в днь пзчдтьА (і) матки б(ж)ьєи (Берестя, 1400 Сові. 

її, 619); А то сА стало оу снАтині оу четверть августа ла 
(Снятин, 1424 Р 100); а писан оу в Остроз(є), оу четверть 
на с(вА)т(о>го ОстафА день (Острог, 1463 А8 І, 56). 
ФОРМИ: знах. одн. четверть (1400 Сові. II, 619; 1424 Р 

100; 1463 АЗ І, 56). 
Див. ще * ЧЄТВЄРТО КЬ. 
*Ч€ТВ€РТАКЬ ч. (1) кінь, якому пішов четвертий рік, 

діал. четвертак: а трє(т)яка и чєтвєртока (1) и пітона хто 

забьеть ино по(д)лоугь дши чїи єсть жеребець... иміє(т) 
ємоу плати(т) (XV ст. ВС 36 зв.— 37). 
ФОРМИ: знах. одн. ! чєтвєртока (XV ст. ВС 36 зв.). 
Ч6ТВЄРТЄНСКИИ, ЧЕТВЕРТЕНСКІИ, ЧЄТВЄРТЄНЬ- 

СКИИ, ЧЕТЬВЕРТЕНСКІИ ч. (12) (особова назва): мьі... 
кїізь алєк(с)андро чєтвєртєнскии ивань нєсвизскии... по- 

ручАємсА по олєхна што(ж) служи(т) ему спдрю своєму 
коро(л) вєрно бєзо лети без хитрости (Луцьк, 1388 Р 42); 
а при томь бьіли: Владьїка Лоуцкии Єфрємєи... а кнАз 
Ивань Чєтвєртєнскии (Луцьк, 1446 А5 III, 5); а при 

(томь) (в ориг. а при мл бьіли.— Прим, вид.) бьіли: ключ- 
никь луцкии Богдан Сєнкович Госкии, кн(А>зь Фєдор 
Чєтвєртєнскии (Луцьк, 1494 АЗ І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Чєтвєртєнскии, чєтвєртєиский, Четвер- 

теискіи, Чєтвєртеньскии, Четьвертенскіи, Чєтвєртє(и)скии 
(1388 Р 42: 1446 АЗ III. 5: 1449 АЛМ 8: 1451 АохЮЗР 
8/ІУ, 17; Р 156; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 1467 СП № 13; 
1487 АЗ І, 85, 86; 1490 Пам.; 1494 АЗ І, 102). 

! ЧЄТВЄРТОКА (ЧЄТВЄРТАКА) див. *ЧЄТВЄРТАКЬ. 
*ЧЄТВЄРТОКЬ ч. (6) (цсл. чєтврьтькь) четвер: ста(л)- 

сА соу(д)... в чєтвє(р)то(к) (б. м. н., 1369 ПСЧК)\ а писана 
грамота оу погоничи(х) оу чєтвєрто(к) м(с)ца гєньварА 

оу ка днь на памАть стго оца макксима (!) исповідиика (По¬ 
гоничі, 1422 Р 98); а они да имают нам слоужити на вьсі- 
ких нєдєліхь оу чєтврьток вечерь параклис, а вь ігЬток 
литоургїю (Сучава, 1488 ВО І, 356). 
ФОРМИ: знах. одн. чєтвєрто(к), чєтвє(р)то(к) 2 (1369 

ПСЧК\ 1422 Р 98); чєтвьірто(к) 1 (1448 Сові. II, 365); чєт¬ 
врьток, чє(тврьто)к 2 (1462 В І) І, 70; 1488 ВИ І, 356). 
Див. ще *Ч€ТВЄРГЬ. 
ЧЄТВЄРТЬІИ числ. (38) четвертий: Писан в Луцку, в 

понеділок опоелє Петрова днА, в літо 5 дєвАт сот чєтвєр- 
тоє (Луцьк, 1396 АЗ І, 20); оу мєдиці оу н(є)длю оу чет¬ 

вертую по вєлиці дни (Медика, 1415 Р 87); Село радосто(в) 

а в томь селє три члвки а чєтвє(р)тьі(и) отамо(н) (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91); А на дроуги(и) и на трєти(и) годь такежь 
натьіижь роки потомоужь маю(т) намь давать, а на чєтвєрь- 
тьі(и) годь такь жо потомоужь маю(т) намь давать (Петр- 
ків, 1489 АМВ); а чєтврьтаа част от того села да ест плє- 
мєникоу их (Васлуй, 1495 ВО II, 53); И господство мьі 
видівши их волю, мьі по их воли оучинили єсми и дали 
смо... чьтири села: єдно село Слоугани, дроугое село Ки- 
кошєщи, третєє село Калїєнєши, чьтврьтоє село Лацкани 
(Ясси, 1500 ВО II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. четвертий, чєтвє(р)тьі(н) (бл. 1471 

ЛКЗ 91; 1498 ГВКОО); род. одн. ч., с. четвертого, четвер¬ 
того, чєтвєрто(г) 6 (1404 Р 70; 1424 Р 100, 102; 1444 АЗ 
І, 40; АрхЮЗР 1/УІ, 9; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628); чєтвєр- 
таго 1 (XV ст. ВС 21 зв.); дав. одн. ч. четвєртомоу (XV ст. 
СЯ 39 зв.); знах. одн. ч. четвертий, чєтвєрьти(и) (1489 

АМВ; XV ст. СЯ 40); місц. одн. ч. оу (на) чєтвєрто(м) 
(XV ст. СЯ 40); наз. одн. с. чєтвертоє 1 (1404 Сові. II, 625); 
! чотвертоє 1 (XV ст. СЯ 43 зв.); знах. одн. с. чєтвертоє, 
четврьтоє, чьтврьтоє (1396 АЗ І, 20; 1426 Сові. І, 182; 
1434 Сові. І, 386; 1437 Сові. І, 515; 1499 ВО II, 162; 1500 
ВО II, 173); наз. одн. ж. чєтврьтая, чєтвьрта^ 2 (1494 
ВО II, 33; 1495 ВО II, 55); чєтврьтаа, чєтврьтаа 3 (1495 
ВО II, 53, 85; Сові. 8. 194); чєтвєрьта 1 (XV ст. ЯК); зан. 
знах. дали и потврьдили єсмьі... чєтврьтая част озера, 
чєтверта(м) 2 (XV ст. ВС 25; 1499 ВО II, 140); чєтвьртаа 
1 (1495 ВО II, 53); дав. одн. ж. чєтвьртои (1494 ВО II, 33; 
1495 ВО II, 55); знах. одн. ж. четвертую, чєтвьртоую, 
чєтврьтую, чьтврьтоую (1415 Сові. І, 121; Р 87; 1462 ВО 
І, 63; 1494 ВО II, 32; 1495 ВО II, 55, 89). 
Див. ще *ЧВЄРТЬІИ. 
ЧЕТВЕРТЬІИНАДДАТЬ числ. (4) чотирнадцятий: А 

писан в Києве мая осмого дня инднкгь четвертній-над- 
цать (Київ, 1451 ЗНТШ XI, 10); Писань у Зьвинячой, июля 
четверьтогонадьцать дня (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/1^ 193); Писань... месяца сеньтебра четвертогонадцат 
дня, индикта второгонадцат (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 
8/1V, 19); и єстли похочєтє ваша мл(с)ть ми(р) и запись к 
намь вдєлати намь г(с)дрь нашь вєле(л) до себе о томь 
вєдати дати чєтвє(р)тогона(д)цатого днА (б. м. н., 1496 
ПДВКА 61). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. четвертии-иадцать (1451 ЗНі ІІІ 

XI, 10); род. одн. ч. четвертогонадцат, четверьтогоиадь- 
цать 2 (1459 АрхЮЗР 8/IV, 19; XV ст. АрхЮЗР 8/І\', 193); 
чєтвє(р)тогоиа(д)цатого 1 (1496 ПДВКА 61). 
Див. ще ЧОТЬІРНАДЦАТЬІЙ, ЧТЬІРНАДЬЦАТЬІЙ. 

* ЧЄТВЄРТЬІИ СТА числ. (1) чотирьохсотий: писань 
листь юу понє(д)локь число лі(т) рожєства хр(с)тва а 

четвертого ста лі(т) к Д лі(т) (Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: род. одн. с. четвертого ста... (1424 Р 106). 
*ЧЄТВЄРЬТИИ див. ЧЄТВЄРТЬІИ. 
*ЧЕТВЕРЬТЬІИНАДЬЦАТЬ див. ЧЕТВЕРТИНИ АД- 

ЦАТЬ. 
* ЧЄТВРЬТОК див. * ЧЄТВЄРТО КЬ. 
*ЧЄТВРЬТЬІИ див. ЧЄТВЄРТЬІИ. 
*ЧЄТВРЬТЬІИ див. ЧЄТВЄРТЬІИ. 
*Ч€ТВЬРТЬІИ див. ЧЄТВЄРТЬІИ. 
*Ч€ТВЬІРТОКЬ див. *ЧЄТВЄРТОКЬ. 
ЧЄТИРЄ див. ЧОТЬІРИ. 
ЧЄТИРИ див. ЧОТЬІРИ. 
*Ч€ТИРИД€САТ числ. (1) сорок: мьі Стєфан воєвода... 

чиним знаменито... ожє... слоуга наш Татоул... продал... 
єдно місто от поустини... за чєтири дєсАт златьі готовьі 
(Дольний Торг, 1466 ВО І, 113). 
ФОРМИ: знах. чєтири дєсат (1466 ВО І, 113). 
Див. ще ЧОТЬІРДЕСЯТЬ. 
*Ч€ТИРИСТА див. ЧОТИРИСТА. 
ЧЄТИРЬІ див. ЧОТИРИ. 
ЧеТЬЦ'Й ж. (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): ть(м) ми... дали и потвердили єсми ємоу... село... 
на имі грьдєщи... и хь(л)мьжєщи, по(д) чєтьці (Сучава, 
1455 Сові. II, 543). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. по(д) чєтьці (1455 Со$і. II, 

543). 
ЧЄТИРЄ див. ЧОТИРИ. 
ЧЄТЬІРЄСТА див. ЧОТИРИСТА. 
ЧЄТИРИ див. ЧОТИРИ. 
ЧЄТЬІРИСТА див. ЧОТИРИСТА. 
* ЧЄТИРИ див. ЧОТИРИ. 
* ЧЄТИРЄ див. ЧОТИРИ. 
ЧЕТЬВЕРТЕНСКІИ див. ЧЄТВЄРТЄНСКИИ. 
ЧЄОУЦА ж. (2) (особова назва): и оуставшє сА наш(и) 

вірни болірє... та заплатили оуси тотьі... пинізи... оу 
роукьі слоугам нашим Оани и брат єго Иоил н сестра их 
Чєоуці (Сучава, 1486 ВО І, 289—290). 
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ФОРМИ: наз. одн. Чєоуцм (1486 ЕЮ І, 289); дав. одн. - 
Чєоуц* (1486 ВО І, 290). 
ЧЄХ1 ч. (2) (особова назва)*, к томоу изь в'Ька 

д'Ьдитсвоу (!) оу бьішковичохь соудив той соуд андрєико 
исправскии воєвода... Ганко Ги(р)пакохович аньдрьх 
Чєх (б. м. н., 1369 ПСЧК); Се яз кн<А)зь Василєй Федо¬ 
рович Острозский: ижє отєц мои кн(А>зь Фєдорь... запи- 
сал бьіль и дал запис кн<А)зю Яну мнихоу Чєхоу, и азь 
теж записьіваю тую ц<є)рков на клашторь (б. м. н., 
1443—1452 А8 1,39). 
ФОРМИ: наз. одн. Чиї (1369 ПСЧК)\ дав. одн. Чєхоу 

<1443—1452 АЗ І, 39). 
ЧЄХ2 ч. (3) (назва тканини, яку виробляли в Чехії): 

г мьіто имаю(т) платити о(т) одного постава колонію по 

ві гро(ш), а о(т) лєоуб’ію по ні гроши, а бьітьварь по й, 
а чє(х) по д гро(ш) (Васлуй, 1449 Сові. її, 743); А мьіто има- 
ють платити... от Лєоубїа поосмьнадєсЬтє гроши, а 
Чєх по д грош(и) (Сучава, 1458 ВЕ> II, 261 — 262). 
ФОРМИ: наз. сдн. Чєх, че(х) (1449 Сові. II, 743; 1452 

Сові. II, 759; 1458 ВО II, 262). 
*ЧЄХАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): хотар... на могилоу копаноу що єст вьшіє Чєхани 
(Бирлад, 1495 ВО II, 63). 
ФОРМИ: род. Чєхаии (1495 ВО II, 63). 

*С2ЕС2\УА ж. (2) (назва річки в Галицькій землі): ТоЬ- 
<1у Виг^гаЬіа МісЬаІ іесЬа! зо гешііапу па іііоі ууезсі, іесіу 
осгісг ІоЬо зіеіа... зо зіагешу (1) Ііисіту дупууі гешііи... 
ро роіЬок, а іЬут роіЬокот оіізг ™ затоуи Сге™ (!), а 
осі Сгесг^е ргозіі ки Бпізіги (Галич, 1413 СЬ 48). 
ФОРМИ: род. одн. Сгесг\уе (1413 СЬ 48); знах. одн. 

І Сгеу/ (1413 СЬ 48). 

*С2ЕС2\УІЕКТМУЛ числ. (1) четвертий (?): ^ пазгош 
Ьогосії Кгако^і, туїіюгек шіеІікоНо розІЬа ду сгесгдуіегі- 
пиіи песіеіїи росі ІііЬі гогезіЬдуа СЬгузІодуа ІЬЇззіесга ІііЬ 
і згошоїю Іііііа (Краків, 1407 АрхЮЗР 1/8, 4). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. сгесгдуіегіпиіи (1407 АрхЮЗР 

1/8, 4). 
*ЧЖОУРЖА див. ЖОУРЖА1. 
*С2Ш<2А див. ЖОУРЖА1. 
*ЧЖОУСА див. ДЧЮСА. 
ЧЖОУСИЧЬ ч. (1) (особова назва): Я пань ванько 

чжоусичь с квасилова па(н) хо(л)мски(и) чиннмь знаме¬ 
нито... и(ж)... с пано(м) олє(х)но(м) чжоусою... имяли 
є(с)мо дЬ(л) оу нашо(и) дєди(ч)но(и) о(т)чизнє (Львів, 
1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. чжоусичь (1478 ЗРМ). 
*ЧЖК)РЗЕВТ> ч. (1) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві): Писан листь оу нашем городе оу Чжюрзеве 
(Чжюрзев, 1403 ДГМ). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Чжюрзеве (1403 ДГМ). 
*ЧИГИР€ВЩИНА ж. (2) (назва земельного володіння \ 

у Віденському воєводстві): и мьі тую зє(м)лю чьігирєвщину 
богдану єсмо присудили (Вільна, 1495 ВСоб.). 
ФОРМИ: знах: одн. чигирєвщииу 1 (1495 ВСоб.)\ чьіги- 

рєвщииу 1 (1495 ВСоб.). 
*ЧИГИРЬ ч. (1) (особова назва): а они повєдили пєрє(д) 

нами, што(ж) тую зє(м)лю коупили вєчно в татарина в Чи- 
гирА (Вільна, 1495 ВСоб.). 
ФОРМИ: род. одн. Чигирм (1495 ВСоб.). 
*ЧИЖ6ВІЬ ч. (1) (назва села в Польщі, ігор. Сгугоду): 

мьі стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... ажє єсмо оумол- 
вили и с пре(д)рєчєньіми паньї и с коруни по(л)скоА... на 
им'Ь, пань янь с чижева, пань и староста краковскьі... и 
пань пєтрь о(н)дровошь, воєвода ру(с)кьі посполитьі и ста¬ 
роста ливовскьі (Серет, 1445 Сові. II, 728—729). 
ФОРМИ: род. одн. чижєва (1445 Сові. II. 729). 
ЧИН, ЧІИ займ. (16) 1. (відносний, приєднує підрядні 

речення) (13) а) (додаткові) (7) (у постпозиції—без спів¬ 
відносного слова) чий (3): и мьі роспьітали старих людей 

чия то отчина (Дворець, XV ст. СГЧА)\ ачь хто комоу 
потравить жїто жївотїною а на чїєи щкодє боудєть занАто 
оуставлАємь платіть чїя жївотїна (XV ст. ВС 25); а хто 
кому дЬрєво зроубить со пчєлами им'Ьєть заплатити гривь- 
ноу чїи пчолн а соудови дроугоую гривноу (XV ст. ВС 
37); 

(у препозиції—із співвідносним словом) чий (2): хто 
удень возмє(т) сЖдоу за виноу з гривень а чїя щкода томоу 
єТ (XV ст. ВС ЗО); 

(у постпозиції — із співвідносним словом) чий (2): 
тогдн три вєрдоунькн имаєть дати томоу чїи гай єсть (XV 
ст. ВС 37); 

б) (означальні) (5) (у постпозиції — без співвідносного 
слова) чий (1): про то ми оуставлАємь аби ка(ж)нн(и) 
вєлїкьш па(н) ани котори(и) иньши и(х) нєкоупова(л) 
соб^ шє(л)тийства нїкоторни вси кром'Ь па (!) своєго чїя 
весь (XV ст. ВС 32 зв.); 

(у постпозиції — із співвідносним словом) чий (2): ми 
оуставлАємь на нїхь виноу єї томЖ п(н)оу чїи гай є(ст) 
(XV ст. ВС 28 зв.— 29); 

(в інтерпозицїі — із співвідносним словом) чий (2): а 
тоть па(н) чїи слЖга жїто б'Ьрє(т) имєє(т) винЖ на(м) пла- 
ти(т) (XV ст. ВС 29); 

в) (підметові) (у постпозиції — із співвідносним словом) 
чий (1): Сказоуємь гЬ(ж) хто коли свои свїньи оу чї(жи)и 
(!) гай на жолоудь оугони(т) а то(т) застанєть чїи л^(с) 
имаєть в^прА одно(г) справомь забить (XV ст. ВС 37 зв.). 

2. (неозначений) чий-небудь, будь-чий (3): ажє поб'Ьг- 
нєть русинь алюбо руска или во львовь или холопь чии 
или роба видати єго (б. м. н., 1352 Р 6); нєкоторни смєють 
уходА(т) у чїи гай а та(м) дрєва потрєбная роубаю(т), ми 
оуставлАємь на нїхь виноу єї томЖ п(н)оу чїи гай є(ст) 
(XV ст. ВС 28 зв.— 29). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чии, чїи (1352 Р 6; XV ст. ВС 29, 

36 зв., 37, 37 зв., 38); знах. одн. ч. чїи (XV ст. ВС 28 зв.); 
наз. одн. с. чїє (XV ст. ВС 14); наз. одн. ж. чия, чїя (XV 
ст. ВС 11 зв., 25, ЗО, 32 зв.; СГЧА)\ місц. одн. ж. на чїєи 
(XV ст. ВС 25); наз. мн. чїи (XV ст. ВС 37). 
ЧИМБР'б ч. (1) (особова назва): а на им£ цигано(м)... 

чимбрь (в ориг. чимбр'Ь.— Прим, вид.) и сь (в ориг. се.— 
Прим, вид.) чєл'Ьдью си, кома(н)ча и сь чєл'Ьдью си (Суча¬ 
ва, 1462 Сові. В. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. чимбр* (1462 Сові. О. 11). 
*ЧИНИВАТИ дієсл. недок. (3) 1. (що) не раз будувати, не 

раз ставити (1): а иноє люди новиє а и тьіє... мость чини- 
вали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); 

2. (що) не раз виявляти, не раз давати докази (2): почонь 
здавна и досюлА, сь вашими прєдьки наши прєдьки... одинь 
дроугомоу приАзьни чинивали, а нєприАзьни нєчинивали 
(б. м. н., 1484 ДМ). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. чииивали (бл. 1471 ЛКЗ 92; 

1484 ЯМ). 
Див. ще ЧИНИТИ З, ОУЧИНИТИ 3. 
ЧИНИТИ, ЧЬІНЬІТЬІ, ЧИНИТЬІ, ЧИНИТЬ, ЧИНІТЬ 

дієсл. недок. (729) 1. (діяти) робити, чинити (6): чинити 

ми исправно зємлАно(м) какь бгу любо и осподарєви моє¬ 
му вєл(и)кому королю (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); и оучинили 
єсми нашєи в'Ьрности голдь и с нашими по(д)даньіми... 
яко наши прє(д)ковє чинили по вин'Ь (Сучава, 1439 Сові. 
II, 712); а надЬю маю(ч)и дооу-е-аю(ч) ва(м) ижє в таковьі(х) 
р'Ьча(х) длА чти и доброго нашєго ничого мєнши вьі ка(к) 
они та(к) много чинили є єстє (!) и радили (Брест Куявсь- 
кий, 1447—1492 ЛКБВ); 

(що) (здійснювати) робити, чинити (15): 01 іусїі їо тесіе] 
габпоЬо ЬаЬапіа песгіпесгі (Луцьк, 1388 ІРЬ 103); а по- 
тАгнєт (біс.— Прим, вид.) ли король оугорьскьіи на иашє- 
го господар А, на королі полского... тогди мьі им'Ьемь иа 
єго землю потАгнути, на землю королА оугорьского... и 
чинити што коли будє(м) болшє мочи оучинити иашєго 
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господарА, королА польского ділА (Дольний Торг, 1411 
Созі. II, 638); а то наипрьвн стоА подли моєго отца илїа 
воєводьі и чиниль ємоу добро много (Коломия, 1448 Созі. 
II, 305); В котороєж то имєнє Дажєв вжо я сам ани мои 
дєти... нє (в ориг. на.— Прим, вид.) маємо ся вступовати 
и никоторьі пєрєказьі в томь имєню чинити (Володимир, 
1475 АЗ І, 72); ино перво сего есьмо чинили давали путь 
твоимь посломь и ихь посломь оть тебі до нихь, а оть 
нихь до тебі черезь нашу землю, то есьмо не для того чини¬ 
ли, нижли для теб^ брата нашого (б. м. н., 1496 ОКИВ 27); 

(виконувати чию волю, виконувати обов'язок) робити, 
чинити (4): а што ми оускажє(т) осподарь мои тоє радь 
чиню (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); 2а іолуазгеу шііозіі сііакиіеш, 
габу іезто, шазги луоіи сгупіш г Nішсу регешігііе сіеггаї 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); ПригожаєтсА 
и(ж) о нєкоторьіи простоупкьі позьівани боудоуть прє(д) 
нась а они (с) вьімольвАють своими старшими алюбо паньї 
своими а изь и(х) жє прїказанїя то чннА(т) (XV ст. ВС 15); 
най пєрвоє схюбоує(м) (!)... а ни жа(д)ном(оу) ином(оу) 
пан(оу) коу помочи ніпоити, без и(х) воле и и(х) оужито(к) 
чинитьі (Хотин, 1448 Созі. II, 734); 

(поводитися якимсь чином) робити, чинити (2): тако(ж) 
и мьі имає(м) чинити нєпрїатєлє(м) кролє(в)скьі(м) и и(х), 
або тьі(м) злодїє(м), кторьі(м) до нашє(г) зємли проиду(т) 
(Сучава, 1457 Созі. II, 810); Протожь, єстли ваша милость 
такь чинили, ваша милость дєлайтє яко знаєте, какь межи 
вась доконьчанье бьіло (б. м. н., 1499 ВГ> II, 448—449); 
чинити д і л (1) (ділити між собою що) ділитися 

(чим): Бра(т)я ро(дна)я частокро(т) клопотАтсА о имєнїи: 
а в томь то чинА(т) собі ді(л) прїє(т)єли а боудоучи во 
одно(м) домоу каждьій свою дільнїцю пожїваєть (XV ст. 
ВС 32 зв.); чинити м и р ь (з ким) (1) укладати мир¬ 

ний договір, укладати мир: Відай то каждьщ члвкь... ожє 
я кнАзь Єоунутии и кистютии... ЧИНИМЬї мирь твєрдьш ис 
королємь казимиромь польскьмь (так,— Прим, вид.) 
(б. м. н., 1352 Р 5); чинити твєрдость(І) офі¬ 
ційно стверджувати, юридично узаконювати: Сє я кнАзь 
Семен Романович Кобринскии чиню твєрдост сєю моєю 
грамотою... Записоую жєнє своєй... на своихь имєнАхь 
отчизнихь... тоую тисАч коп, штож она принесла... за ме¬ 
не идоучи (Кобринь, 1454 АЗ III, 9—10); еднанїе 
чинити (1) див. ЄДНАНЕЄ 1; жалобучинити 
(6) див. ЖАЛОБА; к р и в ь д у чинити (5) див. 
КРИВДА; молчанїе чинити (1) див. *МОЛЧА- 
НЇЄ; паЬаЬапіе сгіпііі (1) див. *НАГАБАНЇ€ !; 
собі назад дорогоу чьінити (1) див. 
НАЗАД; н а с и л ї є чинити (1) див. *НАСИЛЇ€; 
регешігуіе сгупііі (1) див. РЕКЕМІКУІЕ; 
позов ьі чинити (1) див. ПОЗОВЬ; п о к о р о у 
чинити (1) див. *ПОКОРА; помочи чинити 
(2), помоч чинити (1) див. ПОМОЧЕ; право 
ч и н и т и (2) див. ПРАВО1; раду чинити (1) див. 
РАДА; разбои чинити (2) див. *РАЗБОИ; с в и- 
дочство чинити (1) див. *СВИДОЧСТВО 2; с в ї- 
дєчество чинити (1) див. *СВЇД€Ч€СТВО; 
скажено чииити (1) див. СКАЖЕНО; ска¬ 
зані є чинити (2) див. *СКАЗАНЇЄ; с л о у ж- 
боу чинити (3) див. СЛОУЖБА 1;с паств чи¬ 
нити (2) див. *СПАСТЕ; оуставленїе чинити 
(1) див. ОУСТАВЛЄНЇЄ 1; хол д ь чинити (1) див. 
*ГОЛДЬ; шкоди чинити (14) див. ШКОДА. 

2. (кого, ким, яким; ідо яке) (правомочно проголошувати 
кого, що чим, яким) робити, чинити (4): а чинимьі єго пра- 
ВЬ1М*Ь о(т)чИЧЄМЬ И ДІДИЧОМЬ тьімь городумь цєцунюи хмеле¬ 
ву (Ланчиця, 1433 п 125); што(ж) наши шлА(х)тА и наши 
зємлАньї своє плємА забївають длА именїя мьі осоужаємь... 
а чинимь жа(д)номоу добромоу неровньїх (XV ст. ВС 29 
зв.); тотьі записьі оумарімо (І) ... листомь, скажено и 
©уморено чинимь (Сучава, 1462 ВО II, 285); 

чинити ни во што (1) скасовувати, відміняти, 
оголошувати недійсним (що): тогдьі тиі оусі записи и лис¬ 
ти перєдьковь нашьіхь... чинимо симь нашимь листомь 
скажєньїі и жломьлениі и нн во што (Львів, 1436 Созі. 
її, 707); чинити ведати (1) повідомляти, дово¬ 
дити до відома: чинимо ведати симь листомь... прнежд- 
чаль(и) (!) кь намь земяне наши... Баско и Ивашко Грин- 
ковичн Болобани (Троки, 1498 ГВКОО); чинити зна¬ 
мените (що кому) (2) повідомляти (про кого), доводити 
до відома (що): Се я Банко Скєрдіевич... чиним знамените 
кождому доброму... иж я... продал есми вічную от- 
чизну... за тисА(ч) коп широких грошей ческое монети 
(Володимир, 1470 АЗ І, 64—65); Самь Казимєр... корол 
полский... чинимь знамените... кождому доброму... По- 
ведила... кн(А)г(и)ни Федка, штожь... пан Олнзар Шило- 
вич... даровал и дал и записал еєй (!) имєнА свон (Луцьк, 
І487 АЗ І, 240); чинити прожних(І) скасову¬ 
вати, анулювати (що): а що єсмо имєли листи 
запнсани о(т)... королА... противь... иліАша воєводи... 
такь... нє може(м) н(х) найти про тожє слюбоуємн и слю- 
бнлн єсмо... королеви, и... илїАшу воєводи... нє помАноу- 
ти ти(х) листовь королєвскьі(х)...ко ишкоди королеви... 
и оумарАємь и(х)... хотА сА би и нашли, чинн(м) и(х) 
прожни(х), си(м) листо(м) нашимь (Бирлад, 1435 Созі. II, 
679); чинити св'Ьдочно (що кому) (2) повідомля¬ 
ти (про що кого), доводити до відома (що): мьі... кнАз олек- 
сандро корьАтовичь... чинимь св'Ьдочно... всАкому доб¬ 
рому... штожь бнль брать нашь... придаль млинь кь 

цркви кь матці бьи оу смотричи то и ми... потвєрживаемь 
того своимь листомь (Смотрич, 1375 Р 20); мьі кнАзь фе- 
дорь любортовичь чинимь свідочно и знаємо симь нашимь 
листомь каждому доброму члвку... Ажє што пань Данило 
задеревєцкий заміниль сА сєльї ис воитомь ись зудечовь- 
скимь (Зудечів, 1411 Р 78—79); відомо чинити 
(2), чинити відомо (2) див. В'БДОМО; знаємо 
(знаемь) чинити (37), знаємо (чинити) 
(1) , чинити знаємо (8) див. ЗНАЄМО; знак о- 
мито чинити (1), чинити знакомито(б) 
див. ЗНАКОМИТО; знаменито чинити (262), 
чинити знаменито (276) див. ЗНАМЕНИТО; 
знамєнитосто чинити (1) див. ЗНАМЄНИ- 
ТОСТО; на знамость чинити (1) див. *ЗНА- 
МОСТЬ; правого чинити (1) див. ПРАВИЙ2 3; 
свідомо чинити (4), чинити свідомо 
(2) див. СВ'БДОМО; явно чинити (5) див. ЯВНО. 

3. (що) (з іменниками на означення будівель, споруд) 
будувати, ставити (4): а дотолі и пото(м) ю(ж) па(н) ми- 
хаи(л) имае(т)... млини и стави собі чинити (Сучава, 1452 
Созі. II, 422); а кто би хоти(л) крьчмоу чинити да не имет- 
сА написати оу катасти(х) оу калоугери (б. м. н., 1458 
0/#«А* 513); Си(х) гробьі чини(л) мистрь Іа(н) (б. м. н., 
1480 ОС 8); 

4. (против кого) а) збройно виступати (1): ти(ж) и по¬ 
мочи имаемь єго мл(с)ти чинити, а противь єго нєпрїАтєлемь 
оуси(х), ка(к) наши пере(д)ци чинили, противь татаро(х) 
и противь каж(д)ому иєпрїАтєлю (Серет, 1445 Созі. II, 
729); 

б) діяти, чинити всупереч (кому) (1): чини(м) 
и(х) прожни(х), си(м) листо(м)... заноужє видили єсмо и 

оуразоуміли єсмо ажє чини(м) противь ба и противь 
крестиАнского права (Бирлад, 1435 Созі. II, 679). 

5. (з ким) вступати в суперечки (2): а сє Азь кнА(з) Фе- 
дико нєсвидискии... визнаваю то симь листо(м)... Ако жь 
Авно бьіло приАтєлю(м)... (моимь) какь есмь вірні слу- 
жиль освіченому кнА(з) швидригаилови противоу сторо- 
намь тьтмь с которьіми жь во(н) нішито иміль чинить 
(Кременець, 1434 Р 129); а сє А кнзь фєдко нєсвидьскии... 
визнаваемь то си(м) наши(м) листомь... како єсмь А вірне 
служиль освАцоному кнА(з) швитрикгаилу противу сто- 
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ронамь тьімь ис которьіми жь вонь нішто иміль чинити 
(Черняхів, 1435 Я 132). 

6. (що) (межові знаки, границі території) визначати, 
встановлювати (1): а ведже ми... зь паномь Карпомь 
чьіньітьі грани поехали (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); 

чинити хотарь (1) проводити межу: ино ми 
сь нашими боліри искахом и обрітохом- и чїнїхомь 
хотарь н бранїщє стій бьі(с)трїчєскои монастирю (Коро¬ 
ни н Камінь, 1458 МІН. О ос. 122). 

7. (що) (документ) складати, видавати (2): за(т)жь 
чинимо сесь листо о г тисАчи а вашеи мл(с)ти стоить листо 
о чотири тисАчи оу насо (Сучава, 1388 $7, 678); Што твоя 
мл(с)ть присла(л) єси свои(х) пословь... межи нами мироу 
вєчного дєлати и записьі чинити (б. м. н., 1496 ПДВКА 60). 

8. (без додатка) рахувати (1): я кнАзь Фєдор Василє- 
вич Збаразский сознаваю сим моимь листомь, штожь... 
записаль сА есми дАдинои своеи... имінА свои... оу тьіх 
дву сот копах широких грошей чєскоє монети, полскоє 
личбьі, чинАчи по шєстдєсАт грошей оу копу (Черлехів, 
1485—1500 А5 І, 120—121). 

9. (що) (церковний обряд) справляти помин (1): чини(м) 
знаменито... ожє прїиде... пана (!) оана пьі(н)теча... и 
чини(л) за дшоу стопочившаго родитєлі своего и за своє 
з(д)равїєи за свою дшу (Дольний Торг, 1449 Сові. II, 379): 
чинити помАнь (кого) (1) поминати: А пак... 

іегоумен кир поп Григорїе и сь вьсАми братїАми... да чи- 
нАт... дАтєи наших,.. помАн на годиноу у єди(н) день 
(Гирлов, 1499 ВО II, 155). 

10. (що) (братися за що) починати (1): а без королевскои 
воли и богомь даньїх диток его ничого не имаем чинити 
(Сучава, 1462 ВЬ II, 289—290). 

11. (що) (сойм) скликати (1): Вь соуботоу... снємь пос- 
политьі ... на полноумь містьци под Хотинем бьіл и сталь 
и чинень (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: інф. чинити, сгіпііі, (ч)и(ии>ти 23 (бл. 1386 Р 

ЗО; 1388 1РІ 105; 1411 Сові. II, 638; 1433 Р 121; 1435 Р 
132; 1445 Сові. II, 729; 1457 Сові. II, 810; 1462 ВО II, 290; 
1475 А8 І, 72; 1499 ВО II, 443 і т. ін.); чииитьі 1 (1448 Сові. 
II, 734); чьіиьітьі 1 (1430 ГВКЛ 7); чинить, чииїть 2 (1434 
Р 129; XV ст. СЯ43); чиии(т), чїни(т)2(ХУ ст. ВС 24 зв., 
25); теп. 1 ос. одн. чиню (бл. 1386 Я ЗО; 1398 ЗЛЕІК; 1400 
Сові. її, 619; 1401 Р 64; 1454 АЗ III, 9; 1464 АЗ І, 57; 1472 
АрхЮЗР 8/111, 2; 1475 АЗ І, 72; 1482 АЗ І, 79; 1499 АСД 
VI, 2 і і. ін.); З ос. одн. чїиіть 1 (XV ст. ВС 8 зв.); чинить, 
чинїть 4 (XV ст. ВС 7, 8 зв., 17 зв., 25); чиии(т), чи(ит) 
2 (1437 ОІР N9 8; XV ст. ВС 6 зв.); 1 ос. мн. чинимо 11 
(1388 Р 36; ЗЛ 678; 1413 Р 82; 1428 Р ПО; 1430 Р 115; 
1432 ДГВІН; 1436 Сові. II, 706, 707; 1448 Сові. II, 305; 
1473 ЗНТШ V, 3; 1498 ГВКОО)\ чмиимо 2 (1389 РЕА І, 26; 
1430 ГВКЛ 7); чииимн, чииїмьі 17 (1352 Я 5; 1388 Я 38; 
1393 Сові. II, 607; 1399 Я 59; 1400 £>/£«<4» 433; 1402 Сові. 
11, 621; 1404 Сові. її, 625; 1421 Я 95; 1424 Я 99; 1433 Я 120 
і т. ін.); сгупушу 1 (1403 ОЛ 156); сгіпіші 1 (1395 ОЬ 166); 
! чинними 1 (1497 ВО II, ПО); сгупету, сгупіешу 2 (1407 
АрхЮЗР 1/8, 3; 1421 АЗ І, 27); чинимь, чинимь, чииим(ь), 
чиним, чиии(м), чини(мь), чиии(мь), <ч>инимь, <чи)нимь, 
чи(ии>мь, чинїмь 552 (1375 Я 20; 1388 Я 43; 1393 Сові. 
І, 13; 1396 АЗ І, 20; 1400 Сові. І, 26; 1415 Сові. І, 121; 1429 
0!Н«А?, 455; 1443 Сові. II, 128; 1479 Сові. 5. 98; 1500 Я А 
260 і т. ін.); чииьімь, чииммь, чииьім, чинм(м) 37 (1415 
Сові. І, 116; 1426 ВАМ 21; 1429 Сові. 1, 239; 1431 Сові. І, 
317; 1434 Сові. II, 665; 1444 ОІЯ«А» 481; 1460 Сові. 3. 33; 
1467 МіН.Оос. 125; 1474 РГС; 1490 ОС 146 і т. ін.); чмиимь, 
чиним, сгупітп 3 (1442 Сові. II, 716; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
139; 1475 ВО І, 199); чьіньїмь, сгупут 2 (1433 ЗНгШ 
ЬХХУІ, 139; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 7); 3 ос. мн. чинмть 
1 (1435 Сові. II, 677); чїн/ать 1 (XV ст. ВС 7); чинмт, чи- 
нм(т), чїим(т) 13 (1478 АЗ III, 17; XV ст. ВС 7 зв., 10, 
12, 15, 16, 21, 28, 28 зв., 37 зв. і т. ін.); аор. 1 ос.мн. чї- 
иїхомь (1458 МіН. Оос. 122); перф. З ос. одн. ч. чиииль, чи- 

ни(л), сгупії (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; Я 121; 1448 Сові. II, 
305; 1449 Сові. II, 379; 1480 ОС8; XV ст. ВС 19 зв.; 1481 
ГПМ)\ 1 ос. мн. есьмо... чинили 1 (1496 ОКИ В); есьмо* 
чинили 1 (1496 ОКИ В); 2 ос. мн. чинили есте (1447—1492 
ЛКБВ); 3 ос. мн. чинили, чииїлї 9 (1395 Сові. II, 610; 
1439 Сові. II, 712; XV ст. ВС 17, 20; 1445 Сові. II, 
729; 1499 ВО II, 449); ! чили І (1495 ПЛПС); майб. З 
ос. одн. боудє(т) чинТтТ 1 (XV ст. СЯ 9 зв.); боудет... чинити 
1 (1454 Я 163); имєть... чинити 1 (XV ст. ВС 38 зв.); 1 ос. 
мн. боуде(м)... чинити 1 (1448 Сові. II, 734); имаем чинити 
2 (1457 Сові. II, 810; 1462 ВО II, 290); баж.-ум.. сп. 2 ос. 
одн. ч. би еси... чиииль (1488 РИБ 222); 3 ос. одн. ч. би 
чиииль (XV ст. ВС 33 зв.); 2 ос. мн. Ьу іезіе... сгупІІІ 
(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 3 ос. мн. згїоЬ... схупііу (143& 
ЗНТШ ЬХХУІ, 142); нак. сп. З ос. мн. да чинмі (1499 ВО 
II, 155); перф. пас. З ос. одн. ч. бмл... чинень (1467 ВО II, 
297); дієприсл. одноч. чинмчи 2 (1485—1500 А5 І, 120; XV 
ст. ВС 20 зв.); с2іпес2І 1 (1388 1РЛ 103). 
Див. ще *ПОЧИНИТИ, *ПОЧИНИТИ СЯ, ОУЧИНИТИ, 

*ОУЧИНИТИ СА, *ЧИНИВАТИ, ЧИНИТИ С'6 
ЧИНИТИ С'Й дієсл. недок. (8) і. пас. (кому) завда¬ 

ватися, робитися (2): Пишемь вашей милости, ижь биль намь 
чоломь пань Бавила... а сказьіваеть, что же дєй обидь чи¬ 
ниться ему вельми много (Холм, 1440 АрхЮЗР І/ІУ, 5). 

2. пас. (на кого) рахуватися (за ким) (2): али да соу- 
ди(т) са(м) свои люди и да довидаю(т) и(х) о оуси(м) и оу 
глоба(х) и оу вьсікьі(х) вина(х), що коли боудоу(т) сА 
чинити на и(х) людє(х) (Ясси. 1449 Сові. II, 391); але да 
соудАть сами своими люди., и да довидаю(т) и(х) о (!) 
оусемь и оу глоба(х) и оу вьсАки(х) вина(х) що коли боу- 
дє(т) на ти(х) люди чинити сі (Сучава, 1472 ОІЯ«А» 530). 

3. ставати, робитися (ким) (1): ПрїгожаєтсА частокро(т> 
и(ж) из наши(х) зємлА(н)... чинАгсА разбоинїци (XV ст. 
ВС 28). 

4. пас. будуватися (1): да є(ст) о(т) на(с) нашемоу монас¬ 
тирю воскь о(т) красного торгоу оувє(с) колко корчьі(м) сА 
чинАть оу красно(м) торгоу (Сучава, 1449 Сові. II, 378). 

5. пас. робитися, виникати (І): а тако(ж) никто да не 
смі (І) становити товарь брашова за що сА що чини(т) 
що лихо чини(т) оу сакоуліхь (Дорохой, 1437 їді Я № 8). 

6. пас. (про наклепи) зводитися, робитися (1): о потвари 
дєди(ч)ство (!) чинАтсА (XV ст. СЯ 9). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. чиниться 1 (1440 АрхЮЗР 

І/IV, 5); са... чиии(т) 1 (1437 ОІЯ №8); 3 ос. мн. чии^тсд 
2 (XV ст. ВС 28; СЯ 9); са чинмть 1 (1449 Сові. II, 378); 
перф. З ос. одн. с. чинилося (1440 АрхЮЗР 1Л/І, 5); майб. 
3 ос. одн. боудє(т)... чинити сі (1472 ОІЯ«А» 530); 3 ос~ 
мн. боудоу(т) са чинити (1449 Сові. II, 391). 
Див. ще ОУЧИНИТИ, ЧИНИТИ, 
ЧИНИТЬІ див. ЧИНИТИ. 
ЧИНИТЬ див. ЧИНИТИ. 
*ЧИНЇА ж. (1) збруя, упряж: про то(ж) они сА утьк- 

мишЖ да платА(т) чинїа соу(д)цє(м) жо(л)тиза ї золо(т) 
(Бирлад, 1434 Сові. II, 675). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. чииїа (1434 Сові. II, 675). 
ЧИНЇТЬ див. ЧИНИТИ. 
*ЧИНШЬ ч. (7) (стп. сгупзг, стч. сіпй, сен. 2іп$, лат. 

сепзиз) (регулярний податок, який сплачували селяни 
феодалові за користування поміщицькими земельни¬ 
ми угіддями) чинш: А нєнадобі оу тоую зємьлю никому 
оуступатисА, а ни сь лану чиньшу никому давати (Горо¬ 
док, 1443 Я 145); имінє... даємь и записуємь зо всими 
людми ... и з роботами и теж с платьі и цьінши (Вільна, 
1499 АЗ ї, 117). 
ФОРМИ: род. одн. чииьшу (1443 Я 145); знах. одн. 

! чьиашь (XV ст. ВС 39); род. мн. чїнши (XV ст. ВС 35 зв.); 
ор. мн. чииши 1 (1466 АЗ І, 62); цьінши, цьіньши 2 (1445— 
1452 АрхЮЗР 8/^, 13; 1499 АЗ І, 117); цииьши 1 (1451 
Я 156). 
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*ЧИНЬ ч. (1) (становий розряд) чин, стан: Се я смире¬ 
нні ведосе(и) игумень спа(с)ки(и)... постри(г) а оу вьь 
ноче(с)ки(и) чи(н) (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 
ФОРМИ: знах. одн. чи(н) (XV ст. ВОРСР 179). 
*ЧИРЄШНИЦЯ ж. (1) (назва долини у Молдавському 

князівстві): ТАмь мьі... дали и потврьдили есми емоу... 
село на имЬ Синєщїи на Чирєшници (Сучава, 1458 ВО 
І* 24). 
ФОРМИ: місц. одн. на Чирєшници (1458 ВО І, 24). 
*ЧИР€Ш'Ь ч. (2) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь томоу село у о(т) чирєша попереки про- 
стЬ полємь на бахлоую (б. м. н., 1411 Сові. І, 84). 
ФОРМИ: род. одн. чирєша (1411 Сові. І, 84); знах. одн. 

чирєшь (1411 Сові. І, 84). 
*ЧИРПАЛО с. (1) (посудина, міра рідини) черпак, 

черпало; и такождєрє варе кто боудє(т) игоумє(н) оу то(м).,. 
монастирю и єлико бЖде(т) братєи а они... имаю(т) слоу- 
жити на вьсАкоую срЬдоу, вєчє(р) паракли(с), а оу чет- 
вьірто(к) литоургию и братиа(м) дати по чирпАлоу на тра¬ 
пез А (І) (Поляна, 1448 С05/. II, 365). 
ФОРМИ: дав. одн. чирпмлоу (1448 Сові. II, 365). 
ЧИРЦЬКОЄ ч. (1) (особова назва): тЬмь ми... дали єсми 

имь... села на имА брадичєщи на краснои... и на брьладЬ 
гдє є(ст) чирцькое (? — Познач, вид.) (Васлуй, 1436 Сові. 
І, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. чирцькое (1436 Сові. І, 449). 
*ЧИРЧИНСКИЙ прикм. (1) (пор. Чирчин у Членському 

воєводстві): продали есмо... землю пашноую... по Митин 
роубеж Чирчинский (Друцьк, 1492 АЗ їїї, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Чирчииский (1492 АЗ III, 23). 
ЧИСЛО ч. (3) кількість, число: писань листь оу галичю 

■оу поньдЬло(к) пьрьдь матки бжиЬ а днь(м) число лЬ(т) 

розества хва=^=а лЬ(т) и д ста лЬ(т) е лЬ(т) (Галич, 1409 
Р 74—75); писань листь оу галичи оу понє(д)локь число 

лЬ(т) рожєства хр(с)тва Ф а четвертого ста лЬ(т) к д лЬ(т) 
(Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: наз. одн. число (1409 Р 75; 1418 Р 89; 1424 Р 

106), 
ЧИСТИТИ дієсл. недок. (1) (чим) чистити: и я ему испо- 

вЬдаль платнерьі, и онь ми велЬль зорою (!) чистити и 
нитовати (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: інф. чистити (1498 АЛМ 163). 
ЧИСТЬ прикм. (143) 1. (без домішок) чистий (6): кто 

почне(т) свадою или тежею или бу(д) которою лихотою 
оу которьі(х) днє(х) и часо(х), тоть заплатить завЬску тЬ(х) 
її роубли чистого сребра (Сучава, 1415 Сові. І, 116); а ктоби 
о(т) паркала(б) или о(т) оурє(д)нико(в) тоє не да(л) то тьіє 
имаю(т) на(м) заплатити л рубли чисто(г) сребра (Сучава, 
1446 485); а кто сЬ покуси(т) тєгати бу(д) оу ко- 
торьі(х) днє(х) и часо(х)... или ива(н)... или о(т) и(х) роду 

то(т) тогди да заплати(т) завЬзск(у) £ рубли сребра чистого 
(Васлуй, 1474 РГС). 

2. (чесно здобутий) правий, чистий (16): А по нашєм 
животь, кого богь нзбєрєт господарь (!) бити (нашеи) зєм- 
ли молдавскои... тот би им не пороушил нашєго даанїА 
и пооутврьждєн(ЇА), али бьі им оукрЬпил и оутврьдил, 
заноуже есмо им дали и потврьдили за их правоую и вЬр- 
ноую слоужбоу, и за що они соби коупили за свои правій 
и ч(и)стїи пинЬзи (Сучава, 1491 ВО І, 449); А по нашим 
животЬ, кто боудєт господарь нашеи земли молдавскои... 
тот бьі емоу не пороушил нашєго даанїа и потврьждєнїа, 
алн бьі емоу оутврьдил и оукр'Ьпил, заноуже єсми емоу 
дали и потврьдили, за що он соби коупил за свои правій 
и чистій пинЬзи (Васлуй, 1497 ВО II, 115). 

3. (без лукавства) чистий, щирий, щиросердий (98): 
мьі дмитрии... кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... ижє... 
вєлебному г(с)пдрю володиславу королеви польскому,.. 
голдовали есмо... ижє о(т) тьі(х) мЬсть с нашими дЬтми 

чиста А вЬрность и полна будемь держа(т) тому истому 
королеви (Краків, 1388 Р 40—41); Слюбуемо нашею чи¬ 
стою вЬрою безо лети и безь хитрости... ни ким к тому 
присиловани, ни принужени, нЬжь наша добрая воля 
(Чжюрзев, 1403 ДГЛі); най первое схюбоуе(м) (!) ижє 

неимаемь жа(д)ного и млго пана собЬ имЬти... одно прере- 
ченомоу господареви нашем(у), казимирови... и короунЬ 
его и имь вЬрень бьіти чистою вЬрою (Хотин, 1448 Сові. 
II, 734); Тиж от сєго часоу и на потоум далшїи часьі слю- 
боуем томоу паноу Казимироу кролю... чистоа правоу 
вЬроу ховати... и пожиточности их на всАх мЬстАх диати 
и правовати (Сучава, 1462 ВО II, 284); а аз господство мьі 
оу том вьстах и благопроизволих господство мьі нашим 
благьім произволенїем и чистим и свЬтлим ерьдцем... и 
оучинили есмо вь задоушїє свАтопочившьіх дАтєи господ- 
ства мьі Алєксандра воєводи и дьщєри нашеи Анньї (Гир- 
лов, 1499 ВО II, ‘154). 

4. непорочний, чистий (15): се азь... пань Игнатїе... ожє 
благопроизволих нашем благьімь произволєнїємь... яжє 
по бозЬ кь свАгомоу мЬстоу свАтаго и славнаго благовЬ- 
щєнїа прЬсвАтЬи и чистЬи владьічици нашеи богородици 
и приснодЬвЬи Марій, ижє ест на Молдавици, дали есмьі... 

ке златьіх оугорскьіх, яко да творАт ми памАть, на вЬкьі 
вЬчньїА (Молдовиця, 1462 ВО І, 70); и оутькмивше и запла¬ 
тивше оусє исполна... а господство мьі оу том благопроиз¬ 
волих нашим благим произволенїем... яко да оутврьдим 
и оукрЬпим наш свАтьіи монастир от Поутнои, идєжє ест 
храм оуспєнїє прЬсвАтьн чистЬи и прЬблагословеньи вла¬ 
дьічици нашеи богородици и приснодЬвЬи (!) Марій... и да¬ 
ли есми томоу... монастироу тое вншєписанноє село на 
имЬ Щоубеюл (Сучава, 1492 ВО І, 509—510). 

5, достойний, чесний (1): мьі романь воєвода... ись радою 
отьца моєго илїа воєводьі и матки моєи марень госпожда и 
сь всеи нашеи чистою радь и сь оусими нашими боАри, 
чинимо знаменито... оже тоть ... пань дидрихь боучаскьш... 
стоА подли моєго отца илїа воєводи и чиниль емоу добро 
много (Коломия, 1448 Со5*. II, 305); 
О ч і с т о г о л о ж а (1) законнонароджений, шлюб¬ 

ний: марти(н) о(т)повєда(л) жє лавринь не бьі(л) чїсто(г) 
ложа ани слюбьноє жони (XV ст. ВС 24 зв.); путь 
ч и с т ь (6) див. ПОУТЬ 2. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чисть (1392—1393 РФВ 170); род. 

одн. с. чистого, чисто(г), чїсто(г) (1415 Со5*. І, 116; 1446 
ОІК«А» 485; 1449 Сові. 11,386; 1462 ВО І, 53; XV ст. ВС 
24 зв.; 1474 РГС); знах. одн. ч. чисть, чи(ст) (1495 ПЛПС; 
1496 ОКИВ; ІІЧФГЗЬ, 36); ор. одн. ч.р с. чистимь, чистимь, 
чистим, ч(и)стммь, чисти(м), ч(с)тмм 33 (1443 Соз/, II, 
126; 1444 Сові. II, 287; 1446 Сові. II, 263; 1448 ДГПР; 
1452 ОІР«А» 500; 1455 Сові. II, 531; 1460 ОІК«А* 515; 
1467 МіН. Оос. 125; 1481 ВО І, 256; 1499 ВО II, 162 і т. ін.); 
ЧИСТИМЬ, ЧИСТИМЬ, ЧИСТИМ, чисти(м), ч(с)тимь, ч(и)стим, 
ч(с)ти(м), ч(с)тимь 43 (1443 Сові. І, 128; 1447 Сові. II, 281; 
1453 ОІП«А» 503; 1462 Сові. О. 10; 1470 £/Д«А» 522; 
1473 ШКН 164; 1482 ВО І, 263; 1487 ДГСВМЩ; 1489 
ДГСХМ; 1499 ВО II, 147 і т. ін.); чисти(м) 1 (1458 
ОІП«А» 510); ! чьс(т)имь 1 (1458 ПГСММЩ); знах. одн. с. 
чистоє (1447—1492 ЛКБВ)\ наз. одн. ж. чиста 1 (1388 Р 43); 
чистим 1 (1388 Р 41); род. одн. ж. чистоЬ 1 (1388 Р 43); 
чистєи 1 (1491 ВО І, 464); чистои 1 (1462 ВО її, 284); 
чи(с)тТа 1 (1488 ДГСПМ); дав. одн. ж. чистЬи, ч(и)стЬи 
13 (1462 ВО І, 70; 1471 ДГСМПБ; 1475 ВО І, 203; 1476 
ВО І, 211, 217; 1488 ВО II, 347; 1490 ВО І, 419; ДГСХМ; 
1491 ВО І, 452; 1492 ВО І, 509 і т. ін.); чистои 1 (1448 
Сові. II, 738); ! чєстиє 1 (1491 ВО І, 473); знах. одн. ж. 
чистоую, ч(с)тоую 2 (1436 Сові. II, 698; 1447—1492 ЛКБВ); 
зам. знах. ! чистоа 1 (1462 ВО II, 284); ор. одн. ж. чистою 
7 (1393 Сові. II, 607, 608; 1403 ДГМ; 1436 Сові. II, 706; 1448 
Со5/. II, 305, 733, 734); зам. дав. ч(с)тою 1 (1436 Сові. II, 
697); ! чистою 1 (1448 Сові. II, 734); знах. мн. ч. чи- 
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стїи,ч(и)стїи 12 (1483 ВО І, 275; Сові. 3. 122; 1487 Вй І, 
292; 1490 ВО І, 401; 1491 ВО І, 449; 1492 ВО ї, 511; 1495 
ВО II, 69, 88; 1497 ВО II, 107, 115 і т. ін.); чстїи, ч(с)тіи 
2 (1493 Сові. 3. 176; 1495 ПГВСР); чистий 1 (1488 ВО І, 
357); чисти 1 (1482 ВО І, 262)\знах. мн. ж. чисте (1447— 
1492 ЛКБВ), 

! ЧИТЬ (ЧЄСТИ) (1): ино... панови... на имА па(к) 
вАчєньць... и па(к) миха(л)... не хотАчи да(т) загину^т) 
мн'Ь и моюи жєігЬ и моимь д'Ьте(м) на чить (!) и на здоровию 

и на им'Ьнию и вибавили мА бго(м) и жону мою и дЬти мо'Ь... 
ис того Атства (Кременець, 1434 Р 130). 
Див. ЧЄСТЬ. 
ЧЇИ див. ЧИИ. 
! ЧЇИЖИ (ЧОУЖИИ) (1): хто коли свои свїньи оу чїи- 

(жи) (!) гай на жолоудь оугони(т) а то(т) застанеть чїи л'Ь(с) 
имаеть в'ЬпоА одно^гі споавомь забить (XV ст. ВС 37 зв.І. 
Див. *ЧОУЖИИІ 1 
*ЧЇН€НЇ€ с. (1) дія, учинок: а тако(ж) бєре(г) рєкьі 

колї боудєть члвчьимь чїнєнїємь оборочєнь а вождьі пєр- 
веишїи бєрє(г) гранїца (XV ст. ВС 10 зв.). 
ФОРМИ: ор. одн. чїнєнїємь (XV ст. ВС 10 зв.). 
Див. ще *ОУЧИНЄНЇЄ, 'ОУЧИНОКЬ. 
Пор. ЧИНИТИ. 
*ЧЇНШЬ див. *ЧИНШЬ. 
*ЧЇСТЬІИ див. ЧИСТЬ. 
ЧЛОВ'БКЬ, ЧЛОВ'ЬКЬ ч. (11) (стч. сіоуек, ста. 

сгіо^іек) 1. людина, чоловік (9): мьі богдань воєвода... 
вьізнавами... що имаеть намь пань дєтрихь приати сь 
оусимь своимь животомь и сь оусєю своєю радою, якь 
верни отець своємоу синоу н брать братоу и яко каждьі 
добрьі члов'Ькь своем(оу) животоу (Сучава, 1449 Сові. 
II, 746); Сим листом слюбоуєм, ми и наши синове... против 
ЄГО МИЛОСТИ... НЬІ (!) СЬ ЄДНИМ ЧЛОВ'ЬКОМ сего СВ'Ьта николи 
не бити (Коломия, 1485 ВО II, 371—372); которїи колвє 
непрїятєл наш... оупадноул би оу крол'Ь его милости... а 
вьішєречєннїи крал и братїя его милости... не имаютта- 
кового члов'Ька прїимити (Гирлов, 1499 ВО II, 420). 

2. (підлеглий верховній владі володаря) підданий (2): 
А кто що имит имати до их люд(и> боуд которое д^ло, или 
вєликоє мли за малоє, а их оу(р)едник сам своєго члов'Ька 
да соудАт (Дольний Торг, 1458 ВО 1, 9). 
ФОРМИ: наз. одн. члов'Ькь, члов£кь (1449 Сові. II, 746: 

1458 ВО 11, 262; 1495 ВО II, 64); знах. одн. члов£ка, члка 
(1458 ВО І, 9; 1499 ВО II, 420, 421); ор. одн. члов£ком 
(1485 ВО II, 372); род. мн. чловков (1449 Сові. II, 747). 
Див. ще ЧОЛОВІ КЬ. 
*С2ЬО\УЕС2УЛ прикм. (1) (стч. сіотесі, стп. сгіошіе- 

сгу) людський: шеіі Ьуіі оодуіпепу, іг рогівці1 сіло\ує- 
сгеіе кго^і, кМу Іо іезі’ па ргоіі^ки гакопи і изіашу 
(Луцьк, 1388 ІРІ 107). 
ФОРМИ: род. одн. ж. сгіоіуесгеіе (1388 2.РС 107). 
Див. ще *ЧЄЛОВЄЧИИ, *ЧЄЛОВ'£Ч€СКИИ. 
ЧЛОНОКЬ ч. (22) (стч, сіепек, стп. сгіопек) 1. (части¬ 

на тіла) кінцівка (3): Аби оусїльнїкомь смєлость о(т)нАта 
оуставлАемь колї шлА(х)та шлА(х)тїча забьє(т) за головоу 
шєстьдесА(т) гривень за жьньі(и) (!) члонокь оутАтии 
три(д)ца(т) гривень (XV ст. ВС 24 зв.). 

2. ( у юридичних документах — невеликий розділ, який 
має самостійне значення) стаття, параграф, пункт (16): 
а которьшжь то листи и записи хочємь им'Ьти вь оус'Ьхь 
рЬчє(х) и члонкохь, што оу томь листЬ записаньї и оуло- 
жени, вь оус'Ьхь члонцЬхь и положєнїєхь и оукладЬхь 
потвєржАючи и о томь наАвлАючи и досвЬдчаючи тьімьто 
нашимь симь листомь на вЬчнни часи моцнь дєржАти и 
ховати вЬрно (Сучава, 1439 Сові. II, 712—713); О четнрє(х) 

чло(н)кахь за которь^ж^ вина О оу скарбь королє(в)... 
первьіи члонь о пожозе в члонь о оусїльство алюбо о раз- 
бои г члонокь коли пре(д) нашимь сЖдо(м) мечь алюбо 

кордь внимєть д члонокь коли хто бЖдє(т) осЖжєнь но (!) 
д о с ьіть о у ч и н є н ї я алюбо на роукоимьство а они не (Дба¬ 
ють изь соудоу идоу(т) про(ч) (XV ст. ВС 17—17 зв,); 
Што есте намь говорили оть приятеля нашого Стєфана 
воєводи волоокого о запись нашь штожь ему вь томь на- 
шомь записе некоторин члоньки ся били не сподобали, и 
тоть нашь запись кь намь есте принесли, абнхмо казали 
єго переписати (б. м. і;., 1496 ВО II, 405). 

3. подія, випадок (3): И не имаем оуспомЬноути николи 
на вЬкьі до нашєго живота о мимошєдшьіх рЬчєх и члЬн- 
кох, але хочоум (!) тЬ миловати и оу... ласцЬ держати (Ба¬ 
ків, 1457 ВО II, 257). 
ФОРМИ: наз. одн. члоиокь (XV ст. ВС. 17 зв.); знах. 

одн. члонокь (XV ст. ВС 24 зв.; 1496 ВО II, 407); ор. одн. 
члонко(м) (1448 Сові. II, 734); місц. одн. оу члоиькоу 
(XV ст. ВС 7, 23, 24 зв.); наз. мн. члоиьки (1496 ВО II, 
405); род. мн. члонковь І (XV ст. ВС 35); і чл(н)око(в) і 
(1448 С05/. II, 734); знах. мн. члоньки, чло(и)ки (XV ст. 
ВС 17 зв.; СД 43 зв.); місц. мн. оу члонка(х), чло(н)кахь 2 
(XV ст. ВС 17, 26 зв.); оу (о, вь) члонкохь, члонкохь, 
члонько(х) 3 (1439 Сові. II, 713; XV ст. ВС 6; 1468 ВО II, 
302); вь члоицє(х) 1 (1447—1492 ЛДБВ)\ вь члоицЬхь 1 
(1439 Сові. II, 713); о члЬикохь 1 (1457 ВО II, 257). 
Див. ще ЧЛОНЬ. 
ЧЛОНЬ ч. (2) (у юридичному документі—невеликий роз¬ 

діл, який має самостійне значення) стаття, параграф, 
пункт: о чєтнри члоньки пєрвьщ члонь о пожозе в члонь 
о оусїльство алюбо о разбои г члонокь коли прє(д) нашимь 
сЖдо(м) мечь алюбо кордь вьшметь (XV ст, ВС 17—17 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. члоиь (XV ст. ВС 17 зв.). 
Див. ще ЧЛОНОКЬ 2. 
* ЧЛОНОКЬ див. ЧЛОНОКЬ. 
*ЧОБАНОУЛЬ ч. (1) (назва гори у Молдавському кня¬ 

зівстві): хота(р)... на оустїе джоуркоїа една пол'Ьна а 
о(т) тол'Ь на верхоу гороу чобаноуль (Корочин Камінь, 
1458 МіН. Оос. 122). 
ФОРМИ: знах. одн. чобаноуль (1458 МіН. Оос. 122). 
*ЧОБОТЬ ч. (1) (особова назва): ми кнА(з) великий 

швидригайло олкирдови(ч) внзнаває(м) то... взАли єсмо 
в'Ьчноую очизноу вь огороженои вь великои кь кролєвь- 
ско(м)у двороу шлАхєтнн(м) чобото(м)ь и... дали єсмьі 
и(м) рнчєговь за и(х) в'Ьчноую о(т)чизну офм'Ьноу (Луцьк, 
1445 Р 148). 
ФОРМИ: дав. мн. чобото(м)ь (1445 Р 148). 
! ЧОДНОВЬ див. *ЧОУДНОВЬ. 
ЧОКАН ч. (І) (особова назва, молд. чокан «молот»): И 

оуставшє слоуга наш, михоул чокан, та заплатил оуси 
тоти пин'Ьзи... оу роуки лазА и братоу его, михоул, и 
плємєником их, сими, и братоу єго, иваноу, и сестри их 
мьрїи, прАд нами и прАд нашєми боярє (Сучава, 1489 
Сові. 3. 133); И оуставшє наши слоуги Влашинь и нєнот 
єго Чокан та заплатили оуси тоти вишєписанїи пин'Ьзи... 
оу роуки слоуз'Ь нашємоу Косте Орьшь (Сучава, 1495 
ВО II, 78). 
ФОРМИ: наз. одн. Чокан, чокай (1489 Сові. 3. 133; 

1495 ВО II, 78); дав. одн. Чоканоу (1495 ВО II, 78). 
ЧОКЬІРЛИе, ЧОКЬІРЛІе, ЧОКРЬЛїе, чокрьлиє, 

ЧОКЬРЛїе ч. (20) (особова назва, молд. чокьірлие «жай¬ 
воронок»): А на то ест... в. п. (Чо)крьлїА (Сучава, 1468 
ВО І, 130—131); ТАм ми... дали и потврьдили есмьі ємоу... 
половина село на Ребричи... що соби он роздилил сь своим 
оуноуком сь Никоарь Чокрьлїє (Сучава, 1495 ВО II, 80). 
ФОРМИ: наз. одн. Чокирлиє, Чокирлїє, Чокрьлиє, 

Чокрьлїє, Чокьрлїє 10 (1469 ВО І, 138; 1470 ВО І, 141, 
151, 153, 156; 1471 ДГСМПБ; 1472 ВО І, 170, 172; Сові. 
3. 88; 1474 РГС); чокирлїм, (Чо)крьлїм 2 (1468 ВО І, 
131; 1470 ОІД«А» 522); зам. род. Чокирлиє, Чокирлїє, 
Чокрьлїє, Чокьрлїє 4 (1470 ВО І, 148; 1471 ЬіД«А» 525; 
1472 Сові. О. 26; 1473 ВО І, 182); зам. ор. сь своим оуноу- 

I ком сь Никоарь Чокрьлїє 1 (1495 В О II, 80); род. одн. 

35 8-] 36 



Ч ОЛНИЦА — 546 — ЧОЛОВ'ЕКЬ 

Чокьірлїи, Чокрьлїи (1471 ВО І, 164; 1473 В О 1, 184; 
ШКН 165). 
ЧОЛНИЦА ж. (2) (назва річки у Волинській землі): 

грань... оть монастьіра речкою Чолницею до мосту, на 
дорозе зь Дубисчь до Своза, где се Чолница зь Ретовкою 
сходить (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. Чолница (1322 АрхЮЗР 1/УІ. 2); 

ор. одн. Чолницею (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*ЧОЛО с. (45) О бити чоломь (41), ч е л о м ь 

бити (4) див. ВІТІ. 
ФОРМИ: ор. одн. чоломь, чолом, чоло(м), сгоіот 39 

(1388 1РІ 104; 1410 АкВАК 5; 1430 ГВКЛ 7; 1440 АрхЮЗР 
1/IV, 5; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1449 АЛМ 8; 1478 АрхЮЗР 
4/1,8; 1487 А$ І, 87; 1493 АЛРГ 55; 1500 АСД 11, № З і т.ін.); 
челомь, челом, чело(м), сгеїош 4 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
142; 1445 АкЮЗР І, 17; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21; 
1498 Ч1АФ). 

*ЧОЛОБИТ€ див. *ЧОЛОМЬБИТЬЄ. 
ЧОЛОВІКЬ, ЧОЛОВЕК, ЧЕЛОВ'ЕКЬ. ЧЕЛОВЕКЬ ч. 

(124) 1. людина, чоловік (29): ВЬдаи то каждьш члвкь кто 
на тьш листь посмотрить оже я кнАзь Єоунутии и Кистю- 
тии... чинимьі мирь твердьш ис королємь казимиромь 
польскьмь (так.— Прим, вид.) (б. м. н., 1352 Р 5); а и 
Ьщє што бьіло межи нась какь здавна гостємь путь чисть 
и вашимь и нашимь торговцємь бєзь приимь без пакости 

всАкому члвку (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); а того 
нАтства романь не имаеть оуспомина(т), а ни жАловати, 
ни предодньїмь чоловЬкомь (так.— Прим, вид.) (Берестя, 
1400 Сові. II, 618); А так мьі хотЬчи его вь здЬ(шнемь) 
панствЬ нашомь... заховати, о ного прьіймусмо и прьіяли 
есмо, яко человЬка зацного, родовитого и рьіцерского, 
которому, яко человЬку рьіцерскому,... надаємо волности 
в(щеля)коЬ (Луцьк, 1438 Р 140); а ко(то)рїи нь (!) ймете А 
написати оу и(х) катасти(х) а калоугери имаю(т) волю 
о(т) на(с) оузЬти емоу тото питїє и па(к) да вьзмоу(т) с того 

члвка к зла(тх) (б. м. н., 1458 ОІН«Аі> 513); кажномоу 

члвкоу надобе є(ст) обороньнїє правьноє (XV ст. ВС 12— 
12 зв.); Ино которого есмо чоловєка вєдали вь нашой 
земли, што емоу добра не хотєль, а какь сь нимь мирь 
взємьшьі, того есмо тогдьі жь зь земли нашоє и вислали 
(б. м, н., 1496 ВО II, 405); 
шлАхотнни чєловЬкь (1) див. *ШЛАХОТ- 

НЬІИ 2. 
2. (одиниця при рахунку кількості людей) особа, душа 

(9): А што оу нЬмєцкихь правЬхь сЬдАть на ланохь хотА 

бьі триє члвци сЬдили на лану а любо д одну колоду дають 
ись лану (б. м. н., 1386—1418 Р 35); а тьіхь людє(и) кото- 

рьіє землю пашоуть лв члвки а дають платоу по два(д)- 

цати грошє(и) с члвка (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); што 
пе(р)во сего продали били есмо ко(р)чмьі вроуцькие мє- 
щаномь вроуцьки(м) семи чоловекомь... на три годьі (Кра¬ 
ків, 1489 АКВ)\ и мьі... росказали есмо водьі(н)скому с 
тьі(х) свЬтковь осмина(д)ца(ти) члвко(в) ввібрати, кого бьі 
о(н) межи ними хотЬль (Вільна, 1495 ВМЗД). 

3. (підлеглий верховній владі володаря) підданий (3): про 
то(ж) прошу твою мл(с)ть, учини на(м) правду за тотьі 

люди, зану(ж) мьі хоче(м) узЬти ваши(м) члко(м) за тото 
кєзЬшьство, поне(ж) има(м) пагубу (Бирлад, 1434 Сові. 
II, 675); а тако(ж) кто коли иму(т) познати оу ни(х) кони 
или воль, б у (д) где оу нашеи земл(і) и доведє(т) на(ш) 

члкь на брашовЬнина... а брашовЬни да стратЬть то(г) 
кон'Ь или вола (Васлуй, 1452 Сові. II, 759—760). 

4. феодально залежний селянин (18): а в томь же селє 

члвкь седить на вроцє, по(л) копьі в годь же даєть (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.): а которого моего чоловєка волко- 

вицького, заячицького в дуброве ймуть, нехай его узве- 
сять, мене не допускаючи (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 
8/ IV, 21); Пан Юрей пишеть, ижь тоть человекь ДитАть- 
ковичь данваль отцу нашему с тое земли, на которой он 
седить, дани чотири карамоньї меду пресного а две ведре, 
а две кузни меду (Вільна, 1493 АЛРГ 56); Ино мьі того чоло- 
века Лазарка Мошкевича из его сьіньми... дали ему из 
данью и со всими ихь землАми пашньїми и бортними (Ме- 
реч, 1496 АЛРГ 71); мой чоловек Дягил вьіделал его (дуб) 
своєю рукою, потому словет Дягилевь дубь (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); 

(при вказівці на кількість таких людей) особа, душа 
(39): у Берестьи Левону ІІІаломичу два жеребьи пустнхь, 
а на третемь два чєловЬки, дають сорокь грошей а три руч¬ 
ки меду (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 36); а к тому селу 
два ч(е)л(о)в(є)ки тАгнут Онос да ОвсАник, а всих ч(е)- 

л(о)веков осмь (б. м. н., 1470 А5 І, 67); а в томь еєле кє 

члвка подьімьщиноу дають а три слоуги на во(и)ноу хо- 
дя(т) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); а во всЬхь тьіхь имЬ- 
ниехь, которьіхь же есмо поступили, ино не било десяти 

члвка (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/^, 102); Биль намь чо¬ 
ломь... князь Александро Юревичь и просидь вь нась 
Людей ВЬ Городенскомь ПОВЬтЬ... трехь чоловЬковь (Кра¬ 
ків, 1500 АЛМ вип. 2, .58); 
чєлов'Ькь отчизнни (1) феодально залежний 

селянин, позбавлений права виходу: а тогдьі па(н) петрь 
янови(ч) має(т) тое имє(н)е чемери(н) подати... и с тонки¬ 

ми (ж) людми, с четьірма члвки о(т)чизннми, ка(к) А 
па(н)у пєтроу да(л) (Луцьк, 1467 СП № 13); человекь 
п о х о ж и и (2) вільний селянин, який не мав власної землі 
і орендував її у феодала: а тогдн маю(т) мнЬ тоє име(н)є... 
подати... и с то(л)кими(ж) лю(д)ми моими о(т)чизньімиг 

члвко(в) два(д)цА(т) и пА(т) а шєсть члвко(в) похожи(х), 
ка(к) я и(м) да(л) (Луцьк, 1490 Пам.); человекь ста¬ 
рий (І) селянин, для якого вже закінчився пільговий 
строк тимчасового звільнення від феодальних повиннос- 

тей: а в томь селє три члвки а четве(р)тьі(и) отамо(н) а 

вси ещо воли не вьісєдєли оди(н) члвкь старьі(и) и тоть 
подьімьщиноу даєть а тьіе вьіседе(в) волю подьімьщиноу 
жь боудоуть давати (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91); ч є- 
ловєкь тАгльїи (2) селянин — власник земель¬ 
ної ділянки, зобов’язаний платити феодалові чинш і ви¬ 
конувати тяглову повинність (возом): а в томь селє... чо¬ 

тири члвки тАглнхь на толокоу ходять (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 92 зв.); новин чєлов'Ькь (2), ч є - 
лов'Ькь новин (6) див. *НОВЬІИ. 

5. житель даної місцевості, даного населеного пункту 
(9): колик(о) сА пригодить ижь поидеть к(то) за своЬмь 
злодЬемь горАчи(м) пьіто(м) а где приидє(т) за ни(т) до 
к(о>торого села а которого чоло(вЬк)а обвини(т) злодЬА 
своєго оу (сєлЬ) тогдн право єму маєт<ь бити) (тре)тии 

днь по его оуЬ(х>а(ньЬ) (оу сє)ло бє(з) о(т)волокн (Га¬ 
лич, 1435 Р 134); а копани свои каждьі чєлов'Ькь своє вЬ- 
даєть (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); 
О чєлов'Ькь божии (1) (епітет до імені свя¬ 

того Олексія) чоловік божий: А писань листь... оу днь 

стго олексЬА члвка бьА (Смотрич, 1375 Р 20); т р ь - 
говскьіи чєлов'Ькь (1) див. *ТОРГОВСКЬІИ2. 
ФОРМИ: наз. одн. чоловікь 2 (1435 Р 134); чоловек, 

ч(о>л(о)в(е)кь 2 (1497 РИБ 683; 1498 АрхЮЗР 8/1^ 
119); чєловЬкь 1 (1459 АрхЮЗР 8/IV. 18); человекь 1 (1493 

АЛРГ 56); члвкь, члкь 16(1352 Р 5, 6; 1448 Сові. II, 737; 
1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760; XV ст. ВС 12 зв., 
29 зв.; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91, 92 і т, ін.); род. одн. чоло- 
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віка, чолов(іка), чолові(ка) 5 (1435 Р 134); человіка 1 

(1493 ЛЛРГ 56); члвка, члка 20 (1375 Р 20; 1455 Сові. II, 
526; 1458 £>/ї?«А» 513; бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91, 91 зв., 
92, 92 зв., 93; XV ст. ВС 27; 1473 АрхЮЗР 8/1V, 102 

і т. ін.); члвк 1 (1471 ЛКЗ 90); дав. одн. человіку 1 (1438 

Р 140); члвкоу 5 (1392—1393 РФВ 170; 1411 Р 78; XV ст. 
ВС 9 зв., 12; 1435 Р 133); знах. одн. чоло(вік)а 1 (1435 Р 
134); чоловєка, чоловека, ч(о)л{о)в<е)ка 6 (1475—1480 
АрхЮЗР 8/1V, 21; 1496 ВО, II, 405; АЛРГ 71; 1497 РИБ 
683); человіка 2 (1438 Р 140; 1493 АЛРГ 56); человека 5 

(1493 АЛРГ 55, 56); члвка З (XV ст. ВС 7, 34); ор. одн. 
чоловікомь 1 (1400 Сові. II, 618); человікомь 1 (1438 Р 

140); місц. одн. о члвцє 2 (XV ст. ВС 7 зв.); о ! члвчє 1 
(XV ст. ВС 26 зв.); наз. мн. чсловаки 1 (1463—1478 РЕА 

1, 36); ч(є)л(о)в(є)ки 1 (1470 АЗ І, 67); члвки 15 (1467 
СП № 13; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91, 91 зв., 92, 92 зв., 93, 

93 зв.); члвци 1 (1386—1418 Я 35); члвк 1 (бл. 1471 ЛКЗ 90); 
род. мн. чоловікові, 1 (1500 АЛМ вил. 2,58); чоловєковь 

1 (XV ст. ИК)\ ч(є)л(о)вєков 1 (1470 АЗ І, 67); члвковь, 

члвко(в), чл'ьков'ь 12 (1467 СП № 13; бл. 1471 ЛКЗ 
90 зв., 91 зв., 92; 1490 Пам; 1495 ВМЗД; XV ст. 
ВС 25); человікь 1 (1463—1478 РЕА І, 36); дав. мн. 

чоловєкомь 2 (1487 РИБ 227; 1489 АКВ); члко(м) 1 (1434 

Сові. II, 675); знах. мн. члвки 1 (1497 ПМХ); члвковь 1 
(1497 ПМХ); ор, мн. ч(о)л(о)в(е)ки 1 (1497 РИБ 683); 

члвки 3 (1467 СП № 13; 1490 Пам.); наз. де. два (двадцать 

шєсть, дванадцять, девять, десяти, пАть, осмьнадцать, аі, 

ка, ке, й) члвка (бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91 зв., 92, 92 зв.). 
Див. ще ЧЛОВ'йК'Ь. 
*ЧОЛОМБИТЄ див. *ЧОЛОМЬБИТЬЄ. 
* ЧОЛОМБИ ТЬЄ див. *ЧОЛОШ>БИТЬЄ. 
*ЧОЛОЛ/ГЬБ ИТЬЄ с. (8) 1. прохання, просьба (6): и ихь 

милость на моє чоломбитье... печати свои приложили кь 
сему моєму листу (Луцьк, 1449 АЛМ 8); ино мь (!) за че- 
лоби(т)ємь и(х) то єсмо в кнга(х) старьі(х) патрїа(р)шески(х) 
о(б)рели, и тоую ста(в)ропигїю мн(с)тьірю печє(р)ско(м) 
с преділами его ствє(р)жаємь и (з)моцняє(м) на вічньїє 
часьі (б. м. н., 1481 ГПМ); и и(х) мл(с)ть на моє чолоби(т)є 
пєча(т) приложи(ли) (б. м. н., бл. 1500 /7#№ 2). 

2. (вид натуральної данини) чолобиття (2): А такожь 
намь маю(т) дати чоломь битьА на годь по пАти коуетє- 
рє(и) коро(т)кихь а по пАти конє(и) (Краків, 1487 АМЛ). 
ФОРМИ: род. одн. чолоби(т)я 1 (1490 ЗХП 135); чоломь- 

бит(ь)я, чоломь битьл 2 (1487 АМЛ; РИБ 226); знах. одн. 
чолоби(т)є 1 (бл. 1500 ПИ № 2); чоломбитье, чолом-бите 
2 (1449 АЛМ 8; 1491 АЗ І, 97); чєлоби(т)ємь 1 (1481 
ГПМ); чоломбитьем 1 (1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
ЧОЛТАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ті(м) мьі... дали есмьі ему... села... на имА попє- 
щїи... и... чолтанїи (Сучава, 1426 Сові. І, 178). 
ФОРМИ: наз. чолтанїи (1426 Сові. І, 178). 
*ЧОП€И ч. (2) (особова назва): а на то <є(ст)>... віра 

пана чопєА постєлника (Дольний Торг, 1451 Сові. II, 400); 
а на то ест... в. п. ЧопєА паркалаба нємєцскаго (Бистриця, 
1457 ВО І, 4). 
ФОРМИ: род. одн. Чопєм, чопєл (1451 Сові. II, 400; 

1457 ВО І, 4). 
Див. ще ЧОПЄЮ. 
ЧОПЄЮ ч., невідм. (2) (особова назва): мьі стєфа(н) воє¬ 

вода... знаменито чини(м).., оже то(т) исти(н)ньш слуга 
на(ш) вірньш, па(н) миху(л) соулжарь на(ш), и (є)го братїа, 
чопєю и сима, служили на(м) право и вірно (Сучава, 1475 
Сові. О. 3). 

Див. ще *ЧОП€И. 
ЧОРЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів- 

стві): мьі Стефан воєвода... знаменито чиним... едно 
село на Бєрладі на имі Чорєщїи слоузі нашемоу па- 
ноу Іоноу Фроунтеш столникоу (Сучава, 1488 ВО І, 
363). 
ФОРМИ: наз. Чорєщїи (1488 ВО І, 363). 
* ЧОРНОБИЛЬ ч. (3) (назва міста у Київській землі) 

Чорнобиль: мьі Александро Володимеровичь пожаловали 
єсмо н(а) то(го) слугу Ларивона Вела(в)ского: не надобе 
ему нам з слугами службьі служити а поплатовь платити 
и иньїх никоторьіхь пошлин в Чорнобьіли не велели 
(Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7); Пан Юрей пишеть, ижь тоть 
человекь ДитАтьковичь даиваль отцу нашему... три копи 
грошей... а конА ставиль на неделю кь Чорнобилю (Віль¬ 
на, 1493 АЛРГ 56). 
ФОРМИ: дав. одн. Чорнобилю (1493 АЛРГ 56); місц. 

одн. в Чериобили 1 (1493 АЛРГ 56); в Чорнобиля 1 (1450 
ЗНТШ XI, 7). 

*ЧОРНОРОУЙ ч. (2) (назва річки у Волинській землі): 
также оу в оброубє грани, гді Бабич снАл сА с Чорно- 
роуем а Рогозна втекла в Чорнороуй (Друцьк, 1492 АЗ 
III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. Чорнороуй (1492 АЗ III, 23); ор. 

одн. Чориороуєм (1492 АЗ III, 23). 
ЧОРНЬІ див. ЧОРНЬІИ 2, 

ЧОРНЬІИ 1 прикм. (29) 1. (про масть коня) чорний (1): 
Отписую... королеви два кони чорньїй а ти(савьій) (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29). 

2. (про гатунок ікри) чорний (1): а о(т) нашєи кнегини 
три кантари икру чорную (Сучава, 1446 ОІП«А» 485); 
Чорньїй лесокь (і) (назва листяного лісу у 

Волинській землі): грань... черезь пусчу нашу и ловисча, 
подь Чорньїй лесокь нашь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІЛЧ, 
2); ч о р н ьі е л юди (1) селяни, які мали власні земельні 
наділи і платили феодалові податки та чинш: гостемь путь 
чисть и вашимь и нашимь торговцємь безь приймь без 

пакости всАкому члвку и чорньїмь людємь промьсль (б. 
м. н., 1392—1393 РФВ 170—171); чорньїй потокь 
(22) (назва потоку у Молдавському князівстві): а хотарь 
ємоу є(ст)... прости на чрьньї потокь... до моста (б. м. н., 
1400 ОіРаА» 433); на имА одному селу скорцєвци о(т) 
чєрного потока, а другое панковци (Сучава, 1407 Сові. 
І, 56); А також прийде прід нами... (Гра)да и своими 
оуноукьі... и дал(а) Град(а)... сєстр(и своеи Ч)єрни... 
едно село на Чорном потоці на имі Микоулєіци (Сучава, 
1461 ВО І, 45); А хотарь томоу вишеписанномоу сєлоу 
що оу нємецкои волости на Чорном потоці на имі Жоу- 
лєщи да ест ємоу сь вьсімьі старими хотармьі, по коуда 
из віка оживали (Гирлов, 1499 ВО І, 144); лісь 
ч е р н ьі й (1), ч о р н ьі й лісь (2) див. ЛІїСЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чорньїй (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29); 

род. одн. ч. чєрного 2 (1407 Сові. І, 56; 1413 Р 83); чорного 
1 (1483 ВО 1, 272); дав. одн. ч. чорномоу (1413 Р 83); знах. 
одн. ч. Чорньїй 1 (1322 АрхЮЗР І/VI, 2); чрьньї І (1400 
ОІР&А» 433); місц. одн. ч. на (оу) чорномь, чориомь, Чор- 
иом, чорном, чорно(м), чорн(о(м)) 16 (1448 Сові. II, 342; 
1455 Сові. II, 553; 1461 ВО І, 45; 1479 або 1480 Сові. 3. 
105; 1488 ВО І, 323, 354; 1490 ВО І, 397; 1497 Сові. 3. 
212; 1499 ВО II, 144); ! чороном 1 (1466 ВО І, 95); оу чєр- 
но(м) 1 (1413 Р 83); зам. род. одн. ч. до Чорном потокоу 
1 (1488 ВО І, 356); зам. ор. одн. ч. та Чорном потокоу до- 
лоув до оустїє Бахни 1 (1488 В О І, 356); знах. одн. ж. 
чорную (1446 ОІП«А» 485); дав. мн. чорньїмь (1392—1393 
РФВ 170). 
Див. ще *ВЛАДЬ ЧОРНЬІИ, *ЧОРНЬІИ П'ЙСОК/Ь. 
ЧОРНЬІИ2, ЧОРЬНЬІИ, ЧОРНЬІ, ЧОРНЬИ, ЧЄРНЬІИ, 

ЧРЬНИ ч. (84) (особова назва): мьі алєксандрь воєвода... 
ис нашими землАньї... на имА, пань жюржь староста. 

35: 
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пань владь чєрньш... слюбили єсмьі... вєлєбному влади- 
славови, королеви польскому (Львів, 1407 Сові. II, 628— 
629); гЬ(м) мьі... дали и потвердили есми и(м)... села... и 
пасика що жоуржь чорньї осади(л) (Сучава, 1456 Сові. 
II, 568—569); мьі Стєфан воєвода... знамєнїто чиньїм... 
оже тот истинньїи нашь вЬрньш боярин пан Петрь Чорь- 
ньш слоужил нам право и вирно (Сучава, 1462 ВО 
1, 63). 
ФОРМИ: наз. одн. чорний, Чорьньш 5 (1433 Р 119; 1438 

ОВАс 27; Р 139; 1448 Сові. II, 737; 1462 ВО І, 63); чорньї 
1 (1456 Сові. II, 569); чориьи 1 (1438 АОВ фотокоп. ); чєр- 
ньіи 3 (1407 Сові. II, 629; 1446 А8 І, 43; 1447 АрхЮЗР 
8?ІУ, 11); чрьни 1 (1436 ВАМ 29); род. одн. чорного, 
чорног(о), чорн(ого), чорио(г), чорно(го), (чорн)ого 
60 (1432 ДГВІН; 1434 Сові. І, 386; 1436 Сові. І, 455; 
1438 АУВ фотокоп.; 1439 Сові. II, 32; 1441 О В Ас 35; 1443 
ВАМ 41; 1446 Соз*. II, 238; 1448 Сові. II, 324; 1462 ВО 
І, 65 і т. ін.); чрьного, (чр)ьного 8 (1434 0/^«А» 463; 
1435 АСІВ фотокоп.; Сові. І, 403; МЗФ 3; 1436 0//?«А» 
469; Сові. І, 450, 476; 1448 Сові. II, 317); чориаго 2 (1439 
МіН. 206); дав. одн. зам. род. в'Ьра пана доумьі чрьиомоу 
(1436 Сові. І, 445; 1439 Сові. II, 52). 

* ЧОРНЬШ ВЛАДЬ див. *ВЛАДЬ ЧОРНЬЇ И. 
*ЧОРНЬІИ П'БСОКЬ ч. (І) (староукраїнський переклад 

тюркської назви місцевості у володіннях Тамерлана) Ка¬ 
ракуми: по тьіхь посланню по идикгиеву посольству вьі- 
шоль на мене аксакь темирь желЬзнаА нога о(т) чорного 
пЬска (б. м. н., 1392—1393 РФВ Ї70). 
ФОРМИ: род. одн. чорного пЬска (1392—1393 РФВ 170). 
ЧОРНЬИ див. ЧОРНЬЇИ2. 
ЧОРРА ч. (1) (особова назва): а пань косте логоеє(т) 

даль ванчи и или за и(х) очиноу половина гочмьнєщи... 
ідо сЬ дали емоу по своеи доброи воли андрияшь и чорра 
(Сучава, 1442 Сові. II, 87). 
ФОРМИ: наз. одн. чорра (1442 Сові. II, 87). 
чорсьчєщїи, чорсьчєщи мн. (3) (назва села у 

Молдавському князівстві): тЬ(м) мн... потвердили есми 
емоу... села на имЬ боучюмЬни... а дроугое пониже то(р)- 
митещи... третое на шимоузЬ чорсьчєщи (Сучава, 1434 
Сові. І, 386); И також прїидоша прАд нами... сьінове Пьтра 
... и продали... едно село на имЬ Чорсьчєщїи... самомоу 
господствоу ми (Сучава, 1488 ВО І, 355). 
ФОРМИ: наз. Чорсьчєщїи 1 (1488 Ви І, 355); чорсьчє- 

щи І (1434 Сові. ї, 386); знах. Чорсьчєщ (1488 ВО І, 356). 
*ЧОРТАНЬ ч. (1) (особова назва, молд. чортан «невели¬ 

кий короп»): а на то єсть... вЬра пана ивашко чортана (Ко¬ 
ломия, 1448 Со5^. II, 306). 
ФОРМИ: род. одн. чортана (1448 Сові. II, 306). 
*ЧОРТКОБИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі бискупи 

мацЬи прємьіски(и) и офанасЬи владьїка прємьіски(и)... 
васко чорткови(ч)... чинимьі знаємо... како ко(л) та рЬчь... 
о волость о зал'Ьсие... на многи(х) роцЬхь пред на(м) во¬ 
дила^) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. чорткови(ч) (1404 Р 70). 
*ЧОРТОВ прикм. (1) О Чортов Ставок (і) 

(назва ставка у Волинській землі): я еще будучи в добром 
здоровю, погадавши собє и вьідєчи сєстрєнца своего... 
службу и пнлност до себе, дала есми ему... именє... на 
имА Любчо... ограничоноє почонши посеред Мухотолок 
рекою Лютицєю... до Пещаного-Броду... по Чортов Ста¬ 
вок (Рівне, 1488 А5 І, 141—142). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Чортов (1488 АЗ І, 142), 
ЧОРТОРИЙСКИЙ, ЧОРТОРЬІЗЬКИЙ, ЧОРТОРЬІЙ- 

СКЬІЙ, ЧОРЬТОРЬІИСКЬИ, ЧОРТОРЬІСКІИ, ЧЄРТОРЬІ- 
ИСКИИ 4.(13) (особова назва): мьі илїа воєвода... чинимь зна¬ 
менито... оже тоть истинньїи слоуга и бояри(н) нашь 
в'Ьрньш пань нємирка чорторьіискьіи слоужиль отцоу на- 
шемоу правою и вірною слоужбою (Сучава, 1437 Сові. 
І, 529); приказь кнАзА Михайла черторьшского марщаль- 
ка великого кнАзА (Луцьк, 1445 Р 151); Тоє оусє вишєпи- 

саннаА села да ест от нас оурик сь оусьім доходомь паноу 
Андреикоу Чорторьщскомоу (Сучава, 1464 ВО І, 85); 
А на то ест... (в.п.) Чорториского (Васлуй, 1497 ВО II, 
113). 
ФОРМИ: наз. одн. Чорторийский 1 (1448 Р 149); чорто- 

рьіскіи 1 (1449 АЛМ 8); чортормзькии 1 (1446 Р 152); 
чорторьіискьіи 2 (1437 Сові. І, 529; 1464 ВО І, 85); чорь- 
торьгискьи 1 (1443 Р 145); чєрторьіискии 2 (1445 Р 151); 
род.одн. чорторьіиского 1 (1458 ОЖДМ); Чорториского 
1 (1497 ВО її, І ІЗ); чєрторьіиского І (1445 Р 151); дав. 
одн. Чорторьіскому, Чорторьіискомоу (1449 АЛМ 8; 1464 
ВО І, 85). 

*ЧОРТОРИСКИЙ див. ЧОРТОРИЙСКИЙ. 
ЧОРТОРЇА ж. (1) (назва села на Буковині) Чортория: 

т'Ьмь и ми... дали и потвердили есми емоу оу иашєи земли 
оу молдавскои села... на имЬ селам: ЧорторїА и Доу= 
бовьцоул (Сучава, 1464 ВО І, 85). 
ФОРМИ: наз. одн. ЧорторїА (1464 ВО І, 85). 
ЧОРТОРОВСКЇИ, ЧОРТОРОВСКИ, ЧОРТОРОСКЇИ ч. 

(110) (особова назва): а на то е(ст) в'Ьра... пана андренка 
чорторовскаго (Сучава, 1486 ОС 144); а на то ест... вЬра... 
андреика чорторовского (Васлуй, 1497 Сові. 3 . 223—224). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. а на то... вЬра пана... Чор- 

торовскїи, чо(р)торовскїи, чо(р)торо(в)скїи, Чорто- 
ров(скї) и 8 (1487 ВО І, 305, 306; Сові. О. 7; 1488 ВО І, 
325, 345, 348; ДГСВМЩ; 1490 ВО І, 398); Чорторовски 
1 (1487 ВО І, 296); Чортороскїи 3 (1487 ВО І, 517; 1489 
ВО І, 372; 1493 ВО II, 22); род. одн. Чорторовского, чор¬ 
торовского, Чорто(ро)вского, чо(р)торовского, чо(р)то- 
ро(в)ско(г), чорторо(в)ского, Чорторов(ь)ского, чорто- 
рооуского 93 (1486 ВО І, 290; 1487 ВО І, 292; 1488 ВО І, 
318; 1489 ВО І, 367; 1490 ВО І, 384; 1491 ВО 1,449; 1492 
ВО І, 506; 1493 ВО II, 19; 1494 ВО її, 33; 1497 Сові. 3. 
209 і т. ін.); Чортороского 1 (1487 В О ї, 302); чорторовска¬ 
го, чо(р)торовьскаго 3 (1486 ОС 144; 1493 ВО II, 6; Сові. 
8. 176); ї чорторовско(...> 1 (1495 5СШ рі. І). 

*ЧОРТОРОВЬСКИИ див. ЧОРТОРОВСКЇИ. 
ЧОРТОРОСКЇИ див. ЧОРТОРОВСКЇИ. 
*ЧОРТОРООУСКИИ див. ЧОРТОРОВСКЇИ. 
ЧОРТОРЬІЗЬКИЙ див. ЧОРТОРИЙСКИЙ. 
ЧОРТОРЬІЙСКЬІЙ див. ЧОРТОРИЙСКИЙ. 
*ЧОРТОРЬІСКАЯ ж. (1) (особова назва): Дали есмо 

монастьірь Пречистеє Богоматери на Пересопницьі кнеги- 
ни Михайловои Василевича Чорторьіскои, кнегини Марій 
(Краків, 1499 АЛМ вип. 2,36). 
ФОРМИ: дав. одн. Чорторьіскои (1499 АЛМ, вип. 

2,36). 
*ЧОРТОРЬІСКИИ прикм. (1) ф д о р ° га Чор- 

т о р ьі с к а я (І) див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: род. одн. ж. Чорторьіское (1322 АрхЮЗР 

І/VI, 2). 
ЧОРТОРЬІСКІЙ див. ЧОРТОРИЙСКИЙ. 
ЧОРЧОЛИНЬ ж. (2) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... знаменито чиннм... ожє прїидє... Чорчолинь... нє- 
поата Шерба Рьспопа... и продала свою... отниноу... слоу- 
зЬ нашємоу Алекси дїякоу (Сучава, 1493 В£> II, 26—27). 
ФОРМИ: наз. одн. Чорчолинь (1493 ВО II, 27); доз. одн. 

(Чорчо)лини (1493 ВО II, 27). 
ЧОРЬНЬІИ див. ЧОРНЬЇИ 2. 
ЧОРЬТОРЬІИСКЬИ див. ЧОРТОРИЙСКИЙ. 
ЧОР'БПЇИ мн. (І) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі стєфа(н) воєво(да)... знаменито чини(м)... ожє 
прїидоша... мьрина и сестра еи... и роздєлили свои правій 
отнини села... на имЬ... льзєщїи... и чорЬнїи (Сучава, 
1493 Сові. О. 45). 
ФОРМИ: наз. чорЬнїи (1493 Сові. О. 45). 
ЇЧОТВЄРТОЄ (ЧЄТВЄРТОЄ) див. ЧЄТВЄРТЬІИ. 
* ЧОТИРИ див. ЧОТЬІРИ. 
ЧОТИРИСТА див. ЧОТИРИСТА. 
ЧОТЇРИ див. ЧОТИРИ. 
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! ЧОТОРЬІ (ЧОТЬІРЬІ) див. ЧОТЬІРИ. 
ЧОТЬІРДЕСЯТЬ числ. (1) сорок: А псан в Ки'Ьве под 

л^тн рожства Исус. Хсва тисяча л'Ьть и чотьіриста чотьір- 
десять пятого л'Ьта (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 19). 
ФОРМИ: наз. чотьірдееять (1445 ЗНТШ СХУ, 19). 
Див. ще * ЧЄТИРИДЄС АТ. 
*ЧОТЬІРД€САТЬІИ числ. (1) сороковий: писань оу 

пєрєвалєхь сємои тисАчи дєвм(т) со(т) чотьїрдєсмтого л"ьта 
мисАца авгоуста сємого на(д)цА(т) днА (Перевали, 1440 
Р 142). 
ФОРМИ: род. одн. с. чотнрдєолтого (1440 Р 142). 
ЧОТЬІРИ, ЧОТЬІРе, ЧОТЬІРЬІ, ЧЄТЬІРЄ, чєтьіри, 

ЧЄТИРИ. ЧЄТИРЬІ, ЧЄТИРЄ, ЧЬТИРИ, Ч'БТЬІРИ, чо- 
ТЇРИ числ. (128) чотири: за(т)жь чинимо сесь листо о і4 
тис А чи а вашєи мл(с)ти стоить листо о чотири тисАчи оу 
насо (Сучава, 1388 678); а па кгірозШ згеши ІізІКи пе¬ 
зети пази ресгаІЬ ргішізіїііезто ш пазот зеїу ш НЬупіе- 
пісЬ га Ьшошот сгіігу шу!у ргоіуш тапазіігіе Ипеуоша 
(Глиняни, 1395 ОБ 166); а у чєрновьци, оть н'Ьмєцкого воза 
мьіто чєтьірє гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 632); а хотарь 
оуси(м) ти(м) чєтнрємь сєломь... заподїєю гори до мохи- 
лоу (б. м. н., 1425 Сові. І, 168); и боуди ємоу клАтва, о(т) 

ба оца и сна и ста дха... ио (т) чєтьір'Ь(х) єу(г)листь (Київ, 

1446 Р 154); а тьш чотири члвки о (т) чи чи мои, мають ємоу 
слоужити та(к) ка(к) и пєрє(д) тьі(м) мн'Ь слоуживали 
(Луцьк, 1467 СП № 13); Пєтрь жалова(л) на яна и(ж) ємоу 
чєтьіри па(л)ци оутАль оу роу(к) (XV ст. ВС 23); Тоє 
вьішєписанноє чьтири села... да соуть томоу свАтомоу на- 
шємоу монастироу Бистричьскомоу от нас оурикь (Ясси, 
1500 ВИ II, 173). 
ФОРМИ: наз. чотири 21 (бл. 1471 ЛКЗ 92,92 зв., 93, 93 

зв.; XV ст. ВС 21 зв.; 1499 ГОКІР)\ чотїри 1 (1435 Сові. 
її, 689); чотнрє 1 (1434 Сові. II, 669); чоти(рьі) 1 (1489 
АМВ); чєтнри 10 (1435 Сові. II, 682; 1439 Сові. II, 32; 
XV ст. ВС 22, 24; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91, 92 зв.); чєтири 7 
(1439 Сові. II, 59; 1443 Сові. II, 126; 1456 Сові. її, 790; 
1460 ВВ II, 275; 1487 ВВ 1, 310; 1499 ВВ II, 155; 1500 
Сові. 5. 231); чєтьірє 2 (1408 Сові. II, 632; 1437 Сові. І, 515); 
чєтири 1 (1444 ВІк^А'ь 481); чотири 1 (1500 ВВ II, 173); 
чотири 1 (1467 СП № 13); сгіігу 1 (1395 01 166); зам. род. 
о(т) чєтьіри 2 (1438 ВІР«А» 472; 1443 ДГСПМН); от чє¬ 
тири І (1435 Сові. II, 679); от чєтирє І (1448 Сові. 11,366); 
род. чєтнр-Ь(х) 1 (1446 Р 154); чотнрохь 1 (1495 РИБ 621); 
чотнрь 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); чєтьірє(х) 1 (1437 Сові. 
I, 515); дав. чєтьірємь (1425 Сові. І, 168); знах. чєтьіри 14 
(1436 Сові. II, 631; 1425 Сові. І, 168; XV ст. ВС 12 зв., 
17 зв., 21 зв., 22, 23, ЗО, 37; 1458 ВВ II, 261); чєтири, 
(ч)єтири 19 (1426 Сові. І, 178; 1436 Сові. І, 467; 1441 
ВІР«А» 477; 1443 Сові. II, 126; 1453 Сові. II, 445; 1456 
Сові. II, 789; 1460 ВВ II, 273; 1491 Сові. В. 37; 1495 ВВ 
II, 53, 84; Сові. 5. 193 і т. ін.); чєтирє 3 (1408 Сові. II, 632; 
1434 Со5^. II, 669); чєтири 1 (1444 ВІР«А» 481); чєтьіри 
І (п. 1444 АкЮЗР І, 17); чотири 14 (1436 С05/. І, 484; 1449 
АЛМ 8; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.; бл. 1471 ЛКЗ 
91 зв., 93, 93 зв.; 1491 АЗ І, 97; XV ст, АрхЮЗР 8/ІУ, 194; 
ИКі 1493 АЛРГ 56); чотири 4 (1470 АЗ І, 67; 1489 АМВ; 
1496 АЛРГ 71); чотнрє 4 (1434 Сові. II, 668; 1435 Сові. 
II, 678; 1436 Сові. І, 444); чотири 1 (1388 ЗЬ 678); чьтири 2 
(1499 ВВ II, 162; 1500 ВВ II, 173); ! чоторн 1 (XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 193); ор. чєтирма 3 (1467 СП № ІЗ; 1490 
Пам.)\ чотнрми 1 (1453 Сові. II, 766); місц. о (по) чєтн- 
рєхь, чєтнрє(х) З (XV ст. ВС 17, 21 зв.); чотнрєхь 1 (XV 
ст. ВС 6). 
ЧОТИРИСТА, ЧОТЬІРЬІСТА, ЧОТИРИСТА, ЧЄТЬІРЄ- 

СТА, ЧЄТЬїРИСТА, ЧОТЬІРЬІСТО числ. (40) чотириста: 
в городі бєрєстьи, подл'Ьтьі роз(с)тва х(с)ва тис Ач А л'Ьть 
и чотири ста (Берестя, 1400 Сові. II, 618); во лвовЬ, под- 

лЬтьі розтва хва одна тьісАча лЬть и чєтьіри ста лЬ(т) и 

7 лЬто, м(с)цА октоврїа оу 5 (Львів, 1407 Соз^ II, 629); 
а мьі имаємь давати паноу детрихоу на каждьі рокь по чє¬ 
тири (ста) златьіхь (т)оу(рєц>кихь (Сучава, 1449 Соз^. 
II, 747); тЬмь мьі... дали и потврьдили єсмьі ємоу... 
села... що онь (!) коупиль тоє село... за чєтири ста златих 
татарских (Сучава, 1479 ВАМ 61); Первьій год видер¬ 
жавши, маеть нам дати чотириста копь грошей (Вільна, 
1498 АЛРГ 83); Пса(н) оу вилни лЬта б(ж)иєго.\. чоти¬ 
риста девятьдесАть девятого (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. чотириста, чотиои ста 17 П400 Сові. II- 

618; 1401 Р 64; 1402 Сові. ІІ, 621; 1404 Сові' II, 625; 1438 
Р 141; 1445 ЗНТШ СХУ, 19; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 16; 
1452 Р 161; 1497 АЗ І, 112; 1499 ГОКІР і т. ін.); чоти¬ 
риста 1 (1475 АЗ І, 72); чотириста 1 (1461 АЗ І, 54); чє- 
тнрєста, четнреста 3 (1411 Р 77; 1427 Р 109; 1444 АрхЮЗР 
1^VI» 9); чєтьіриста 1 (1407 Сові. II, 629); чотнрмсто 1 
(1498 АрхЮЗР 1/УІ, 4); з числовим або буквеним позна¬ 

ченням першого елемента 4 ста, д ста 3 (1413 ОБРН 115; 

1446 Р 153; 1448 Р 149); д сто 1 (1403 ДГМ); знах. чоти¬ 
риста 6 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 9; ГВКЛ 9; 1453 Сові. II, 495; 
1496 ВМКФС; 1498 АЛРГ 83); чєтири ста, чєтири(ста) 
4 (1449 Сові. II, 747; 1479 ВАМ 61; 1487 ВВ І, 306); 
чєтириста 1 (1438 Р 138); місц. в чотнро(х)соть (1496 
ВМКФС). 
Див. ще ЧТЕРИСТА, ШТИРИСТА. 
ЧОТЬІРН АДЦАТЬІЙ числ. (2) чотирнадцятий: Село 

ІДє(р)бовь а в томь сєлє слоугь трина(д)цать а чотьі(р)- 
надьцатьі(и) отамо(н) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91); Дань 
во Мстиславли лЬто семь тьісячей осмое мЬсеца Сентабра 
чотьірнадцатьій день, индьгкть третій (Мстиславль, 1500 
АСД II, № 3). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. чотнриадцатнй, чотн(р)надь- 
цатьі(и) (бл. 1471 ЛКЗ 91; 1500 АСД II, № 3). 
Див. ще ЧЕТВЕРТЬІИНАДЦАТЬ, ЧТЬІРНАДЬЦАТЬІЙ. 
*ЧОТЬІРНАДЦАТЬ числ. (5) чотирнадцять: а тне 

двЬ части того именіа... запродаль есми... за пятьдесять 
копь гроши, окромь тьіхь пенязей, што е. м. даль за тоє 
именіе моє пану Василю Семашковичу чотьірнадцать копь 
гроши, то вже зь тими чотнрнадцма копами за шесть- 
десять копь и за чотири копи гроши (Луцьк, 1449 АЛМ 
8); чотьі(р)надьцать ведє(р) мєдоу (б, м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.); то вжо мЬнит сто коп грошей широких, по чотьі- 
рнадцати пЬнАзий оу грош (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: наз. чотм(р)надьцать (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); 

дав. чотнрнадцати (1492 А З III, 23); знах. чотириадцать 
(1449 АЛМ 8); ор. чотьіриадцма (1449 АЛМ 8); місц. вь 
чотнрнадцати (1449 АЛМ 8). 

*ЧОТЬІРНАДЬЦАТЬІИ див. ЧОТЬІРНАДЦАТЬІЙ. 
* ЧО ТВІР НАДЬ ДАТЬ див. *ЧОТЬІРНАДЦАТЬ. 
ЧОТЬІРЬІ див. ЧОТЬІРИ- 
* ЧОТЬІРЬІСТА див. ЧОТИРИСТА. 
ЧОТЬІРЬІСТО див. ЧОТИРИСТА. 
*Ч0ФР6ЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ТАм ми... дали и потврьдили єсмьі ємоу... поло¬ 
вина село... (на имА Чо>фрєщїи (Сучава, 1495 ВВ II, 89). 
ФОРМИ: наз. (Чо)фрєщїи (1495 ВВ II, 89). 
ЧОЧАН ч. (1) (особова назва): дали єсми... монастрю... 

© тата(р) на имА... чочан сь брато(м) и сь оусєю чє- 
лЬдию и(х) (Сучава, 1443 Сові. II, 128). 
ФОРМИ: чочан (1443 Сові. II, 128). 
* ЧРЄСЬ див. ЧР'БСЬ. 
* ЧРЬВЄНЬІИ прикм. (9) червоний (1): сє азь... пань 

Игнатіє, рєком(ь)ш Юга... ожє дали єсми трой двєри от 
дамаскн чрьвєнои сь златом и єдинь покровєць (Молдо- 
виця, 1462 ВВ І, 70); 
чєрлєная доуброва (2), (чєрлєна)я 

доуброва (1) (назва діброви у Молдавському князів- 
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сіті): хотар... право на дил оу чєрлєноую доубровоу... 
та черєс чєрлєноую доубровоу... на роупт(оуроу) (Бирлад, 
1495 ВО II, 63); Чєрвлєньїи Кєшенєвь (2) 
(назва місцевості у Молдавському князівстві): мьі петрь 
воєвода... чини(м) знаменито... яко да оутврь(димь) на(іп) 
црьковь, монастьірю о(т) бьістрнци... и сь оусими озе¬ 
рами и гьірлами и озеркани (зіс.— Прим, вид.) и о(т) чер¬ 
вленого кєшєнєва до ди(л) загорни (Сучава, 1455 Сові. 
II, 531); мьі Стефан воєвода... чиним знаменито... яко да 
оутврьдим црьковь... и сь оусими озерами и гьірлами и озєр- 
ками, и от Червленого Кєшєнєва до днл Загорни (Доль- 
ний Торг, 1458 ВО І, 8); златьіи оугрьскьіи 
червлинии (1) див. *ЗЛАТЬІИ 2; з о л о т ьі и 
оугорьскии черьленьїи (І), чєрлєньїи 
золотьіи оугорскьіи (2) див. *30Л0ТЬ1И2. 
ФОРМИ: род. одн. ч. червленого (1455 Сові. II, 531; 

1458 ВО І, 8); род. одн. ж. чрьвєиои (1462 ВО І, 70); знах. 
одн. ж. чєрлєноую (1495 ВО II, 63); род. мн. чєрьленьїхь, 
че(р)лєньі(х) (1421 Сові. І, 142; 1499 ВО II, 450); знах. 
мн. червлини (1499 ВО II, 148). 

*ЧРЬМНО€ МОРЄ с. (1) Чорне море: а топерь тоурци 
переступили чрьмное море занжє взАль кафоу (б. 
м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: знах. одн. чрьмное море (1484—1486 ГСПТЗ). 
ЧРЬНИ див. ЧОРНЬІИ2. 
ЧРЬНЇСЛАВОВЬ прикм. (1): мьі стєфань воєвода... 

чинимь знаменито... оже... дали єсми монастирю о(т) по- 
лЬни, три чєлл(д) циганскьі на имА славь хрьловЬнь и 
косте чрьнїславовь зАть и микоулицо (Сучава, 1434 
ОІЯ«А» 464). 
ФОРМИ; паз. одн, ч, чрьиїславовь (1434 ОІЯ«А» 464). 
*ЧРЬНЬІ див. ЧОРНЬІИ1. 
ЧРІїСЬ прийм. (2) (цсл. чр'Ьсь) (із знах.) (виражає 

просторові відношення) а) (вказує на об'єкт, з одного краю 
якого до іншого спрямована дія) через, крізь (1): (а хо)- 
тарь ємоу... чр'Ьсь дЬль с л'Ьсомь на долиноу (Сучава, 1414 
Сові. І, 111); 

б) (вказує на об'єкт, з одного боку якого на інший бік 
або поперек якого спрямована дія) через (1): а хотарь... 
прости чрє(с) потоки добротичинь на доубь на оузл'Ьсїє 
(б. м. н., 1415 Сові. І, 121). 
Див. ще ЧЄРЄЗЬ 1. 
! ЧСТИНАГО (ЧЄСТЬНАГО) див. ЧЄСТНЬІИ. 
їЧСТЯ (ТЬСТЯ) див. ТЄСТЬ. 
ЧТЕРИСТА числ. (2) (істп. сгіегузіа) чотириста: А кь 

сему нашему листу... казали есмо нашу печать великую 
привісити... другое недели вь понед'Ьлокь великого поста, 
подь лЬтьі Рожества Христова, тисяча лЬть, и чтериста 
л'Ьть и осмь л'Ьть (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); Писань... 
вь л'Ьто тисеча чтериста десяте, м"Ьсеца Октобра осьмого 
дня (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5). 
ФОРМИ: наз. чтериста (1408 АкЮЗР І, 6; 1410 АкВАК 

XI, 5). 
Див. ще ЧОТИРИСТА, ШТИРИСТА. 
*С2ТІРV див. ЧОТЬІРИ. 
ЧТО 1 див. ШТО 
ЧТО 2 див. ШТО 2. 
ЧТОБИ див. ШТОБЬІ К 
ЧТОБЬІ1 див. ШТОБЬІ К 
ЧТОБЬІ 2 див. ШТОБЬІ 2. 
! ЧТОЛИ <ЧТОУЧИ>: мьі Стєфань (в ориг. Стєфана.— 

Прим, вид.) воевод<а>... знаменито чиним... вьсЬм кто на 
нем вьзрит или чтоучи (в ориг. чтоли.— Прим, вид.) его 
оусльїшит, ож(є)... пань Сима Бахлоуянь слоужил нам пра¬ 
вою вЬрною слоужбою (Сучава, 1493 ВО II, 5). 
Дт. ЧЄСТИ. 
ЧТЬІРНАДЬЦАТЬІЙ числ. (І) чотирнадцятий: Писань 

у Володимери, мая чтьірнадьцатьій ден, иньдикт первьій 
(Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 142). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. чтмрнадьцатьій (1498 АрхЮЗР 
8/1 У, 142). 
Див. ще ЧЕТВЕРТЬІИНАДЦАТЬ, ЧОТЬІРНАДЦАТЬІЙ. 
*ЧУДАНОВО с. (1) (назва села у Волинській землі): 

я Любарть Кгедеминовичь... записаль есми и даль село 
своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку... зь ловьі, 
погонними и осочьньїми нашими Жолобовомь а Чудано- 
вомь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 1—2). 
ФОРМИ: ор. одн. Чудановомь (1322 АрхЮЗР І/VI, 2). 
*ЧОУДНОВЬ ч. (8) (назва замку у Київській землі) 

Чуднів: а кь городоу к чоудновоу пє(р)воє село Сопоговь 

а в томь сєле ке члвка подьімьщиноу дають (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ! чодно(в) (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 

дав. одн. чоудновоу, чоуднову (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 92); 
місц. одн. оу чоудновє (бл. 1471 ЛКЗ 92). 

*ЧУДОВЬ прикм. (1) О Ч у до в а могила 
(1) (назва урочища у Волинській землі): даємо надто... гос- 
подину отцу владьіце... село наше Бусчу... какь се вь собе 
шьіроко и долго маеть, до Чудовьі могильї (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2-3). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Чудовн (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 

3). 
*ЧОУДОТВОРЄЦЬ див. ЧЮДОТВОРЕЦ. 
*ЧОУЖИИ прикм. (24) 1. (який належить комусь, 

не власний) чужий (16): О оранїи чюжо(г) полА (XV ст. 
ВС 7 зв.); и такожь торговцемь и(х) и людемь и(х) никто 
да не заложить товара и(х) за чужего товара (Устя Башія, 
1435 Сові. II, 676). 

2. (іноземний) чужий, чужинний (6): и варе кто име(т) 
звати или о(т) чужеи земли... или о(т) нашєи зємли... а 
тотьі люди... да е(ст) и(м) слобо(д)но орали (5іс.— Прим, 
вид.) соби и жито сїати и сино косити (Сучава, 1453 Сові. 
II, 461); ПригожаєтсА частокро(т) што о(т)чичи алюбо 
д'Ьдичи єзьдА(т) по чюжеи зємли по слоужьбамь а за- 
ставлАють намесникьі во оччине своєй (XV ст. ВС 16); 
И тєжь абьі ихь люди сь чоужьіхь земль мєжьі его людей 
межьі Волохь аби не било (Вільна, 1498 ВО II, 412). 

3. (сторонній) чужий (2): коли ко(г) соубака (!) оукусить 
с тоуканьа чюже(г) (XV ст. ВС 7 зв.), 
ФОРМИ: род. одн. ч. чюжего, чюжє(г) З (XV ст. ВС 1 

зв., 8, 31); чюжо(г) 1 (XV ст. ВС 7 зв.); ! чюго 1 (XV ст. 
ВС 30); чужего І (1435 Сові. II, 676); дав. одн. ч. зам. знах. 
собака оукусить стоукана ! чоужомоу (XV ст. ВС 27); 
знах. одн. ч. чюжїи 5 (XV ст. ВС 6 зв., 8 зв., 19, 37); 
! чї(жи)и 1 (XV ст. ВС 37 зв.); місц. одн. ч. оу чюжомь 1 
(XV ст. ВС 37); оу чюжємь, чюжемь 2 (XV ст. ВС 6 зв., 
21); знах. одн. с. чюжсє (XV ст. ЯС38); род. одн. ж. чужеи 
(1453 С05/. II, 461; 1457 ВО І, 4); дав. одн. ж. чюжеи (XV 
ст. ВС 16); знах. одн. ж. чюжоую (XV ст. ВС 25 зв., ЗО); 
місц. одн. ж. в чюжеи (XV ст. ВС 16); род. мн. чоужьіхь 
(1498 ВО II, 412). 

*ЧОУЖЬІИ див. *ЧОУЖИИ. 
ЧОУЛИНЄІЦИ, чюленещи мн. (3) (назва села у 

Молдавському князівстві): гЬмь ми... дали єсмьі ємоу... 
села на имА полова... и чоулинєщи (Сучава, 1429 Сові. І, 
280); ми петрь воєвода... знаменито чинимь... ожє... да¬ 
ли есми сє(с) ли(ст) на(ш) сєламь монастирски(м) людемь 
о(т) чюлинєщи и о(т) бєрєстЬии... на то щоби не платили 
да(н) ни поса(д) ни по(д)во(д) ни или(ш) (Поляна, !448 
£>/Я«А» 491). 
ФОРМИ: наз. чоулинєщи І (1429 Сові. І, 280); чюленещи 

1 (1443 ДГСПМП); род. чюлинєщи 1 (1448 ОЇЯ«Аь 
491). 

*ЧУМАЛЄЩИ див. ЧУМЬЛЄЩИ. 
ЧУМЬЛЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хота(р) том (у) вьішєписанном(у) селу чумьлє- 
щє(м) да ест сь вьс'Ьми старими хотарм(і) куда изв'Ька оужи- 
вали (Сучава, 1445 Сові. ІІ, 212); того радї мн... даемь 
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и дали єсми ему села... ідо(ж) мьі и(х) сами дали о(т)ми- 
ноу, за єго село, за чумалещи (Сучава, 1453 Сові. II, 472). 
ФОРМИ: наз. чумьлєщи (1445 Сові. II, 211); знах. чу¬ 

малещи (1453 Соз/. II, 472); дав. чумьлєщє(м) (1445 Сові. 
II, 212). 

* ЧОУНАКЬ н. (1) (особова назва): мьі стєфань воєво(д)... 
знаменито чини(м)... оже... дали єсми... монастрю... 

в тата(р), на имА иванчоу(к) и сь брато(м) своимь... чоу- 
на(к) сь чєл'Ьдми своими (Сучава, 1443 Сові. II, 128). 
ФОРМИ: наз. одн. чоуна(к) (1443 Сові. II, 128). 
*ЧОУНГИ мн. (3) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): а хотарь ємоу є(ст) на могили ідо на чоун- 
го(х) о(т) поли (!) прості на молдава о(т) могьільї ідо на 
чюнго(х) поутємь на дроугои могьільї (б. м. н., 1400 
ШЯ«А» 433). 
ФОРМИ: місц. на чоуиго(х) 2 (1400 £>/Я«А» 433); на 

чюнго(х) і (1400 иІк«Л» 433). 
ЧОУНКА н. (3) (особова назва): и еще єсми дали пр'Ь(д)- 

рєчєнном(у) бол'Ьрин(у)... села... на им£ где е(ст) чунка 
ста(н) и где бьі(л) чунка журжь и монасти(р) чунка ста- 
но(в) (Сучава, 1445 Сові. II, 218—219). 
ФОРМИ: наз. одн. чуика 2 (1445 Сові. II, 218); зая. род. 

монасти(р) чунка стано(в) 1 (1445 Сові. II, 219). 
ЧОУРБА ч. (17) (особова назва): мьі алєксандрь воєво¬ 

да... ис нашими зємлАньї... на имА... па(н) чурба, пань 
прочєлникь стоянь... слюбили єсмьі... королеви польско- 
му... тоть листь, што есмьі дали єго мл(с)ти в камАнди... 
што бьіхомь то в'Ьчно оуздєржали (Львів, 1407 Сові. II, 
628^629); А на то є(ст)„. в. п. чурби (Сучава, 1435 Сові. 
I, 403). 
ФОРМИ: наз. одн. Чоурба, чурба, чу(р)ба (1407 Сові. 

II, 629; 1421 Сові. І, 142; 1433 Сові. II, 650; 1434 Сові. II, 
666); род. одн. чоурбьі 7 (1426 СохА І, 178, 182; 1428 Сові. 
І, 234; 1429 Сові. І, 291; ДГОБК; 1431 Сові. І, 318; 1433 
Сові. 1, 364); чюрбьі 1 (1420 Сові. II, 136); І чоурпьі 
1 (1428 Сові. 1, 221); чюрби 1 (1423 Сові. І, 157); чурби 2 
(1429 Сові. І, 239; 1435 Сові. І, 403); чоурбі> 1 (1428 Сові. 
І, 228). 
Див. ще ЧЮРБЮ. 
їЧОУРПЬЇ див. ЧОУРБА. 
*ЧУСА див. ДЧЮСА. 
*ЧОУСКА ч. (1) (особова назва): Я пан Дробьішь Мжю- 

рович... коупил єсми оу пана Олехна Чоускьі имьньє 
его... на имА Конюхи (Острог, 1463 А8 І, 56). 
ФОРМРІ: род. одн. Чоускьі (1463 А8 І, 56). 
ЧОУХРА, ЧЮХРА ж. (II) (назва потоку у Молдавсь¬ 

кому князівстві): а хотарь гЬмь двомь селомь щобьі имали 
и на вод'Ь на чухри абьі оучиниль оу ни(х) соби млиньї (Су¬ 
чава, 1429 Сові. І, 258); мьі стєфа(н) воево(д)а... знаменито 
чини(м)... оже прїидошА прє(д) нами... рома(н) о(т) ко- 
зьрєщи и васко... и продали... села... и сь млино(м) на 
чюхри... паноу ханкоу (Сучава, 1479 Сові. 5. 98); а мьі та- 
кождєре и от нас есмьі дали и потврьдили слоузі нашємоу 
Сфрємоу тотоу прАдрєчєнноую трєтоую серєдноую част 
село от Костеїди на оустїе Чюхра, где оупадает оу Проут 
(Сучава, 1499 ВО II, 130). 
Ф0РМИ:яаз. одн.зам. род. на оустїе Чюхра4 (1499 ВО II, 

130); а хотарь...той стороні чухра 1 (1431 Сові. І, 317); місц. 
одн. на чухри, чоухри 4 (1429 Сові. І, 258, 269; 1431 
Сові. І, 317); на чюхри 2 (1479 С05Л 5. 98). 

*ЧОУЧ€СКОУЛЬ ч. (2) (особова назва): мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... оже тоти истинїи Мьрина и 
Фєдка, дочки Мирча (Ч)оучєскоула, и... сьінове Данчоу- 
лоу Чоуческоула... дали и потврьдили єсми их праваа 
отнина (в ориг. о(т)нина.— Прим, вид.) села на Коу(ц)ит- 
нои на имА Мирчеідїи и Дьнчєщїи (Сучава, 1490 ВО І, 
391). 
ФОРМИ: род. одн. Чоуческоула, (Ч)оучєскоула (1490 

ВО І, 391). 

*ЧЬСАРЬ див. ЦАРЬЧ 
ЧЬСКЇИ прикм. (18) (який стосується чехів, Чехії) че¬ 

ський (4): и тьіми часьі єго милость... крал за волю и на 
причиноу наиясн'Ьишєго кнАжатє пана... Владислава... 
крал'Ь оугрьскаго и чьскаго... нам вьси мєрзАчкьі и шко- 
дьі и кривдьі, которїиж єсмо єго милости часоу прєминоу- 
лєго оучинили, отпоустиль (Гирлов, 1499 ВО II, 419); 
ческая личба(І) грошовий курс, платіжна вар¬ 

тість грошової одиниці, прийнята в Чехії: продаль єсми 
свою отчизну дворь и село... на имА Ровное... за триста 
копь широкьіхь грошей ческоє личбьі (Луцьк, 1461 А 8 І. 
53); земля чеськая (1) див. ЗЄМЛА 4; монета 
ч є с к а я (2), чєская монета (10) див. *МОН€ТА. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. чьскїи (1499 ВО II, 423); род, 

одн. ч. чьскаго (1499 ВО II, 419); род. одн. ж. чєскои, 
чє(с)кои 5 (п. 1450 ПИ № 9; 1454 А8 III, 10; 1475 А8 III, 
14: 1488 А8 І. 88): ческое. ческое 6 П440—1492 АкЮЗР 
II, 105; 1461 Л5 І, 53; 1470 І, 65; 1475 А8 І, 72; 1485— 
1500 А5 І, 120; 1497 А8 І, 112); чеськое 2 (1472 АрхЮЗР 
8/Ш, 3; 1478 ОБРИ 130); чєскиє 1 (XV ст. СПС). 

*ЧЬСТЬІИ див. ЧИСТЬ. 
*ЧЬСТЬ див. ЧЄСТЬ, 
*ЧЬТВРЬТЬІЙ див. ЧЄТВЄРТЬІИ. 
ЧЬТИРИ див. ЧОТЬІРИ. 
*ЧЬІГИРЄВщИНА див. *ЧИГИРЄВЩИНА. 
*ЧЬІЖОВКА ж. (2) (назва річки у Волинській землі): 

Я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и даль село 
своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку... зь пусчами, 
зь лесьі и болотьі... почонь оть Песчаньки бродку... а по- 
томь, пустивьши Чьіжовку вь право, а вь лево Ретовькою 
поступуючи (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. Чьіжовки (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); 

знах. одн. Чьіжовку (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ЧЬІНЬІТЬІ див. ЧИНИТИ. 
*ЧЬІСТЬІИ див. ЧИСТЬ. 
! ЧЬНАШЬ (ЧИНШЬ) (І):тогдьі мьі сказоуємь же тоть 

кмєть име(т) плати(т) па(н)у своемоу вїноу г гривни а 
чьнашь (!) ро(ч)ньш имеє(т) ємоу платить ка(к) и дотол'Ь 
ємоу платїль (XV ст. ВС 39). 
Див. *ЧИНШЬ. 
*ЧЬСТНЬІИ див. ЧЄСТНЬІИ. 
ЧЬСТЬ див. ЧЄСТЬ. 
*Ч*ЙДО див. *ЧАДО. 
ЧОТЬІРИ див. ЧОТЬІРИ. 
ЧАШНИК див. ЧАШНИКЬ. 
!ЧЮГО (ЧЮЖОГО) див. *ЧОУЖИИ. 
*ЧЮДНОВСКИИ прикм. (1): в томь сєлє в Тє(тє)рєвь- 

цє гоньї бобровьіе два на(и)момь гонивали оспода(р)скимь 
а и(н)де бо(р)тници гонАть оу чюдно(в)ско(и) же волости 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.— 92). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. оу чюдно(в)ско(и) (бл. 1471 ЛКЗ 

92). 
Пор. *ЧОУДНОВЬ. 
ЧЮДОТВОРЕЦ ч. (14) (епітет до імені деяких церков¬ 

них святих) чудотворець: мьі стєфань воєвода... чини(м) 
знаменито... оже... дали єсми нашємоу монастирю о(т) 
побратьі где є(ст) хра(м) стаго архистрарха и чоудотворца 
никольї... четири чєл'Ьди цигань (б. м. н., 1443 Сові. II, 
126); Фроль, лаворь, гюрии, самонь, авивь, спиридонь, 
николае, борись, гл'Ьбь, елис'Ьи пророк, святьіи григории 
чюдотворец по той стороні все чюдотворци (Краків, XIV— 
XV ст. ОБРН 112). 
ФОРМИ: наз. одн. чюдотворец (XIV—XV ст. ОБРН 112); 

род. одн. чоудотворца 4 (1443 Сові. II, 126, 128; 1448 Сові. 
II, 365; 1479 ОС 140); чюдотворца, чю(до)творца 8 (1443 
ДГСПМН; 1444 0/Я«А» 481; 1453 Сові. II, 445; 1471 
ВО І, 158; 1481 ВО І, 256; 1486 ОС 144; 1490 ОС 147; 1499 
ЛЯ № 3); наз. мн. чюдотворци (XIV—XV ст. ОБРН 112). 

* ЧЮЖИИ див. *ЧОУЖИИ. 



*чюжїи 552 — ЧАЩА 

*ЧЮЖЇИ див. *ЧОУЖИИ. 
*ЧЮЖ03€МЄЦЬ ч. (1) чужоземець: Прото прїказоу- 

ємь абьі зємлАнинь на(ш) не игра(л) изь жа(д)ньі(м) та- 
кьі(м) чюжозємьцо(м) косто(к) (XV ст. ВС 27 зв.). 
ФОРМИ: ор. одн. чюжозємьцо(м) (XV ст. ВС 27 зв.). 
ЧЮЛЄНЄЩИ див. ЧОУЛИНЄЩИ. 
*ЧЮЛИНЄЩИ див. ЧОУЛИНЄЩИ. 
*ЧЮМАЛЄВИЧ'Ь ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воє¬ 

вода... знаменито чиним... ожє прїидє прьд нами... дочка 
Драгомира... и продала... єдино село... що же бил коупил 
тоє село отець еи Драгомир... от жени Чюмалевича (Су¬ 
чава, 1491 Ви І, 457). 
ФОРМИ: род. одн. Чюмалевича (1491 ВИ І, 457). 
*ЧЮМАЛЯ ч. (2) (особова назва): мьі стєфан воєвода... 

знаменито чиним... оже прїидоша прАд нами... лазА и... 

михоул, снвє ивана чюмалЬ и племеници их... снве тоаде- 
ра чюмал'Ь... и продали... половина село от федещи (Су¬ 
чава, 1489 Сові. 8. 133). 
ФОРМИ: род. одн. чюмал£ (1489 Сові. 5. 133). 
*ЧЮНГИ див. *ЧОУНГИ. 
ЧЮНТОУЛ ч. (1) (особова назва, молд. чунт «однору¬ 

кий»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже прїи- 
доша прАд нами... Косте Чюнтоул и непота его Олена... и 

продали... едно село... господствоу мьі за сп злат татарс- 
кьіх (Сучава, 1492 ВИ І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. Чюнтоул (1492 В О І, 509). 
*ЧЮРБА див. ЧОУРБА. 
*ЧЮРБИН'Ь прикм. (1): А на то е(ст)... вЬра пана Ми¬ 

хайла дорогунского... вЬра чюрбина (Сучава, 1423 Сові. 
І, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. чюрбина (1423 Сові. 1, 154). 
Пор. ЧОУРБА. 
ЧЮРБЮ ч., невідм. (1) (особова назва): а на то є(ст) 

вЬра... пана чюрбю и дЬтїи его (Сучава, 1425 Сові. І, 173). 
Див. ще ЧОУРБА. 
ЧЮРИЛО ч. (1) (особова назва, молд., пор. Кирил-ь): 

а се Азь чюрило бродовьскии даль єсм(ь) село сво(є) бро- 
дово ккАзу федору данильєвичю и дЬтємь его (б. м. н., 
1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. чюрило (1385 Р 28). 

*ЧЮРИЛОВЬ прикм. (1): а оу то(м) сели дєсАть хьіжь 
татарскьі(х), на имА мамаи сь своими дЬтми... и чюрилова 
челЬ(д) (Сучава, 1435—1436 Сові. І, 494). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. чюрилова (1435—1436 Сові. І, 494). 
Пор. ЧЮРИЛО. 
ЧЮРИН ч. (1) (особова назва): Прокоп Чюрин паки пани 

(!) ИринЬ положеньїи к. в, лЬто... (XV ст. ОБРИ 151). 
ФОРМИ: наз. одн. Чюрин (XV ст. ОБРН 151). 
ЧЮРЛИКА ч. (і) (особова назва, молд., пор. Кириль): 

мьі стефа(н) воево(д)а... знаменїто чини(м)... ожє... єсми 
потвердили монастироу... оуси татарове... козма... пантЬ 
чюрлика и сь чєлЬдьи си (Сучава, 1462 Сові. В. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. чюрлнка (1462 Сові. В. 11). 
ЇЧЮРСАЧВЬЦЬІ див. *ЧЮРСАЧЄВЬЦЬ1. 
*ЧЮРСАЧЄВ'ЬЦЬ1 мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): имеиа сєломь чюрсачвьцьі (!) и владимировьци 
и букуровци (Роман, 1392 Сові. І, 7). 
ФОРМИ: наз. ! чюрсачвьцьі (1392 Сові. 1, 7). 
ЧЮС ч. (1) (особова назва): а што заставиль Роман Чюс, 

ставь на Горини противь ЗЬмина, и той ставь кь Маневоу 
(б. м. н., 1475 А5 І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. Чюс (1475 А8 1, 71). 
ЧЮХРА див. ЧОУХРА. 
ЧАГРОВО с. (1) (назва села у Галицькій землі) Чагрів: 

возрєвшє есмо на... его вЬрноую службу... оставили есмо 
его... при томь при всЬмь што коли коупиль или пакь 
о(т)мЬну есмо ему дали на имА подь галичемь чАгрово 
загвоздие с манастьірємь (Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: наз. одн. ч/агрово (1394 Р 54). 
*ЧАДО див. *ЧАДО. 
ЧАСТ див. ЧАСТЬ. 
*ЧАСГЬ див. ЧАСТЬ. 
* ЧАСТЬ1 див. ЧАСТЬ. 
* ЧАСТЬ 2 див. ЧЄСТЬ. 
*ЧАСЬ див. ЧАСЬ. 
*ЧАТАРЬ ч. (1) (особова назва): а хотарь тЬмь сєломь 

о(т) камєнного броду... горою до дурни чАтарА (Сучава, 
1431 Сові. 1, 317). 
ФОРМИ: род. одн. ч/атар/д (1431 Сові. 1, 317). 
ЧАШНИКЬ див. ЧАШНИКЬ. 
* Ч АЩА див. *ЧАЩА. 



*ШАБЛЯ ж. (1) (стп. згаЬІа, мад. згаЬІуа) шабля: На [ 
то єсмо присягали, яко и сами оуизрьітє..., штобьі богь 
дал-ь наши ворози подь нашими ногами и под нашими 
шаблями (б. м. н., 1496 ВБ II, 403). 
ФОРМИ: ор. мн. шаблями (1496 ВБ II, 403). 
ШАИДИР ч. (2) (особова назва): И оуставшє слоуга наш 

Жоуржа ПоуцЬноул та заплатил оуси тоти пинЬзи... оу 
роуки слоугам нашим Тоадероу Тоуркоулоу и бпатоу єго 
Михоуци и братаничю их Шаидироу (Васлуй, 1497 ВБ II, 
107). 
ФОРМИ: наз. одн. Шаидир (1497 ВБ II, 107); дав. одн. 

Шаидироу (1497 ВБ II, 107). 
ШАКОВЄЦЬ, ШАКОВЄЦ, ШАКОВЬЦ ч. (9) (назва 

річка у Молдавському князівстві): тЬм (зіс.— Прим, 
вид.) мьі... дали и потвердили єсми ємоу оу нашєи зємли, 
оу молдавскои, мЬсто о(т) пасикоу, оу поустини на шаков- 
ци, на имЬ оу конєць дєрєно(к), гдє оупадає(т) гроуєць 
на шаковци, на тоуи сторо(н) шаковцЬ (Сучава, 1451 Сові. 
II, 403); ТАм ми... дали и потвердили єсми им... их правій 
отниньї села на имь: Обрьшїа на вєрхь Вилого потока... 
и Ивьнєщїи на Шаковєць (Сучава, 1483 ВБ І, 272). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц._ дали... села... на Шако¬ 

вєць, Шаковєц, Шаковьц (1469 ВБ І, 134; 1483 ВБ І, 272); 
род. одн. шаковцЬ (1451 Сові. II, 403); місц. одн. на шаков¬ 
ци 3 (1451 Сові. II, 403; 1456 Сові. II, 569); зам. род. от 
Шаковци 1 (1458 ВБ І, 24); на ма(т)ки шаковци 1 (1451 
Сові. II, 403). 
ШАЛОВЬ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст) вЬра... па¬ 

на шаловь (зіс.— Прим, вид.) комана (Васлуй, 1438 Сові. 
II, 15). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. в'Ьра пана шаловь (1438 

Сові. II, 15). 
* ШАЛОМ ИЧЬ ч. (4) (особова назва): А ещо Левону — 

жь Шаломичу призволили есмо Неверово село держати 
(Берестя, 1463—1478 РЕЛ І, 35). 
ФОРМИ: дав. одн. Шаломичу (1463—1478 РЕЛ І, 35, 

36). 
*ШАЛЬ ч. (1) (стп. згаї, перс, заі) (велика хустка з до¬ 

рогої кашмірської вовни) шаль: коли зять нашь... вмерь 
и по емер ти пана Юршиной, Ивашко Репа, еестриницьі мои, 
пана Юршина дочки привезь до мене до Крозь и скарбьі 
пана Юршиньї вси золотьш, и гроши, и серебро, и шали 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). І 
ФОРМИ: знах. мн. шали (1498 АЛМ 163). 
* ШАМОТ УЛЬІ мн. (3) (назва міста у Польщі, пор. 

ЗгатоШІу) Шамотули: Мьі воицєхь з бжиєи мл(с)ти яр- 
цибискупь гнЬздєнскии..: доброкгость сь шамотуль ка- 

лискии... ннЬ слюбуємн и записуеми сА стецку воєводь 
зємлЬ молдавскои... безо лети и без хитрости (Ланчиця, 
1433 Р 122—123). 

ФОРМИ: род. Шамотуль 2 (1433 Р 122); ш/дмоту(л) 1 
(1434 Р 130). 
ШАНГА ч. (3) (особова назва): мьі Стєфа(н) воєво(д)... 

знаменито чинимь... ожє тоти истинньїи слуга нашь вЬр- 
нни па(н) илїашь шанга служи(л) намь право и вЬрно 
(Сучава, 1443 Сові. II, 155); И оуставшє слоуга наш(ь) 
пан(ь) Пьтроу комис(ь) и заплатил(ь) оуси тоти вишепи- 
санїи пинЬзи... оу роуки Єлисаф(ь)ти доч(ь)ки ВьсїА 
Шан(ь)га (Сучава, 1490 ЯА 254). 
ФОРМИ: наз. одн. шанга 1 (1443 Сові. II, 155); зам. род. 

доч(ь)ки Шан(ь)га 2 (1490 РА 254). 
ІШАНДА {ШАНДРА) див. ШАНДРЬ. 
ШАНДРЄ .ч., невідм. (1) (особова назва, молд., мад. 

Запсіог, ер. ’ААі£а\6ро£): БоАрїи аноумє: Тьоутоул вєл 
(!) логофьт, Доума... Шандрє комисоул (Сучава, 1491 ВБ 
I, 464). 
Див. ще ШАНДРО У, ШАНДРЬ, ШАНДР'Ь,* ШЄНДРЬ. 
ШАНДРИКА ч. (2) (особова назва, пор. ШандрЬ): а на 

то є(ст) вЬра... боярь наши(х) вЬра пана оньї дворника ве¬ 
ликого... и вЬра пана шандрикьі апрода (Сучава, 1448 
Сові. II, 300); а на то є(ст)... вЬра пана ивана ба(л)чана, 
вЬра пана шандрика апро(д) (Дольний Торг, 1449 Сові. 
II, 380). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. вЬра пана шандрика (1449 

Сові. II, 380); род. одн. шандрикьі (1448 Сові. II, 300). 
Див. ще ШАНДРИШОРЬ, ШЄНДРИКА, ШЄНДРИКО. 
*ШАНДРИЧИНЬ прикм. (1): а на то є(ст) вЬра... на- 

ши(х) боярь ... вЬра пана шандричина вЬра пана хотко 
крецовича (Сучава, 1458 БІР«А» 512). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. шандричина (1458 БІр^А» 512). 
Пор. ШАНДРИКА. 
ШАНДРИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі боАрє господар А 

нашего воєводи, пань михаило дорогоунскьі... пань коз- 
ма шандричь... чинимь знаменито... ажє слюбуемь и слю- 
били єсми освЬчєнному... вол оди славу... кролю полеко- 
моу ажє имаемь на то(м) стоАти (Сучава, 1433 Сові. II, 
650—651). 
ФОРМИ: наз. одн. шандричь (1433 Соз^. II, 650). 
Див. ще ШАНДРОВИЧ. 
* Ш АН ДРИШОРОВЬ прикм. (3): а на то вира нашего 

госпо(д)ства вьішє писаннаго алєксандра воєводи... и вЬ¬ 
ра пана шандришорова (Сучава, 1408 Сові. І, 61); а на то 
вьра нашего госпо(д)ства вишєписаннаго алєксандра воє¬ 
води... вЬра пана шандришорова (Сучава, 1411 Сові. І, 95). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. шандришорова (1408 Сові. І, 61; 

1409Л//{<сА» 437; 1411 Сові. І, 95). 
Пор. ШАНДРИШОРЬ. 
ШАНДРИШОРЬ ч. (1) (особова назва, пор. ШандрЬ): 

а хотар тЬмь еєламь поколЬ имь оучинил хотарь пань 
шандришорь (Сучава, 1419 БІР«А» 444). 
ФОРМИ: наз. одн. шандришорь (1419 БІР«А» 444), 
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Див. ще ШАНДРИКА, ШЄНДРИКЛ, ШЄНДРИКО. 
ШАНДРО див. ШАНДРІ». 
! ШАНДРОВИВИЧА (ШАНДРОВИЧА) див. ШАНДРО- 

ВИЧ. 
ШАНДРОВИЧ ч. (63) (особова назва): а на то є(ст)... 

віра пана козмьі шандровича, віра пана лазора (Сучава, 
1432 Сові. І, 331); А на то єст вЬра и доуша... пана Козма 
Шандровича, в. и д. п. Оана Жоулича (Сучава, 1457 ВИ 
II, 258). 
ФОРМИ: наз. одн. Шандрови(ч), Ша(и)дрови(ч) 5 (1449 

Сові. II, 386; 1452 Сові. II, 422; 1453 Сові. II, 458; 1455 
Сові. II, 562; 1456 ЗСФ); Шандрович 1 (1456 Сові. II, 791); 
ІШандромичт. 1 (1446 ПГСПМР); род. одн. Шандровича, 
ша(н)дровича 53 (1432 Сові. І, 331; 1435 С/Д«А»465; 1436 
ВАМ 29; 1439 Сові. II, 32; 1446 Сові. II, 238; 1452 Сові. II, 
432; 1453 Сові. II, 446; 1455 Сові. II, 553; 1457 ВО II, 258 
і т. ін.); шаидрови(ч) 2 (1438 АІІВ фотокоп.; 1443 Сові. 
II, 156); ! Шандровивича 1 (1443 Сові. II, 149). 
Див. ще ШАНДРИЧТ>. 

*ШАНДРОВЬ прикм. (6): аз* рабь бжїи... именєм* 

стєфан*... коупи(х) с* тєтраєу(г)ль за свол дшл и по- 

дроужїа ми... и за дшл татомировл и шан(д)ровл (б. м. 
н., 1401 ЗКЄ); а на то є(ст)... вЬра бол'Ьр'ь наши(х)... в'Ьра 
пана браєвича дворника, в'Ьра пана козмьі шандрова (Су¬ 
чава, 1442 Сові. II, 97). 
ФОРМИ: каз. одн. ж. Шандрова, шаньдрова (1403 

Я5 338; 1412 ПІКьА» 440; 1435 або 1436 Сові. І, 494; 1442 
Сові. II, 88, 97); знах. одн, ж. шан(д)ровл (1401 ЗКЄ). 
Пор. ШАНДРЬ. 
ІШАНДРОМИЧТі див. ШАНДРОВИЧ. 
ШАНДРОУ ч., невідм. (22) (особова назва, молд., мад. 

5апсіог, гр. ’АЯє^ауброе): сє азь... стефа(н) воєвода... 
знаменито чини(м) ... ожє... прїидоша пєрє(д) нами... на- 
ши слоуги шандроу гардоу и плємєникь єго... и продали 
свою правою о(т)ниноу о(т) своєго праваго и питомаго 
оурика (Сучава, 1488 ПГСВМЩ); мьі Гєоргїє архїєпис- 
копь Соучавскьш и зємли молдавскои... Шандроу пр*ка- 
лаб новоградскїи, Лоука Арбоурє соучавскїи... слюбили 
єсмо и слюбоуєм... паноу Яноу Олбрахтоу... королеви 
полскомоу... в*сє модне а нєпороушєнно дрьжати и хова¬ 
ти (Гирлов, 1499 ВО II, 425—426). 
Див. ще ШАНДРЄ, ШАНДРЬ, ШАНДРІ, *ШЄНДРЬ. 
ШАНДРЬ, ШАНДРЬ, ШАНДРЬ, ШАНДРО, ШАНЬД- 

РО ч. (213) (особова назва, молд., мад. Запсіог, гр. ’ААі£- 
аубро?): мьі панове, боАрє, падь брату(л).., и пан* 
шАндрь слюбуемь и слюби(л) есми за наше(г) г(с)дрА 
стефана воєводу (б. м. н., 1395 Сові. II, 609—610); а на 
то в'Ьра моя вьішеписаннаго александра воєводьі и... в'Ьра 
пана шандра о(т) нЬмцА и дЬти его (Сучава, 1403 ДГАА); 
Дали есм* на имА шандрови и братии его радєвитєи дво¬ 
рищ’ ов тоу стороноу р-Ьки СоукилА (б. м. н., 1473 ЗНТШ 
V, 3); А на то єст(ь)... в'Ьра пана Шандра паркалаба Ново- 
град(ь)ского (Сучава, 1500 ДА 261). 
ФОРМИ: наз. одн. шандро, шаньдро, Згапсіго 15 (1404 

Р 68; 1421 Сові. І, 141; 1424 Р 106; 1428 Сові. 1,202; 1445 
£>/#«А» 483; 1447 Сові. II, 273; 1453 Сові. II, 472; 1466 ВО 
I, 113; 1467 Сові. 3. 69; 1479 Сові. 3. 98 і т. ін.); шандр*, 
шандрь 6 (1404 ГМ; Сові. II, 625; 1407 Сові. II, 629; 1443 
ДГСПМН; 1449 Сові. II, 386; 1455 Сові. II, 769); шмндрь 
1 (1395 Сові. II, 609); зам. род. в'Ьра шандро 4 (1400 Сові. І, 
37; БІЯ^Аь 433; 1432 ДГВІН); зам. дав. веліли есми... 
шандро логофєтоу І (1455 Сові. II, 526); род. одн. шандра, 
шаньдра, шан(ь)дра, <ш)а<н)дра, шанд<ра), ш(а)н(дра), 
Шандра 159 (1403 ДГ А А; 1411 Сові. 1,85; 1414 Сові. І, 112; 
1435 Сові. І, 122; 1422 ДГОБ; 1431 Сові. 1,317; 1443 Сові. 
II, 156; 1452 Сові. II, 432; 1464 ВО І, 86; 1479 ВАМ 62; 
1488 ВО І, 364; 1491 Сові. 3. 157; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); 
! шанда 1 (1493 Сові. О. 46); дав. одн. шандрови 1 (1473 

ЗНТШ V, 3); шандроу 1 (1488 ДГСВМЩ); знах. одн. 
шандра (1472 ОІД«А» 528); ор. одн. шандромь, шаньдром* 
(1459 ЗНТШ СЬІІІ, фотокоп.; 1498 ВО II, 409). 
Див. ще ШАНДРЄ, ШАНДРОУ, ШАНДРІ, *ШЄНДРЬ. 
ШАНДР'Д ч. (15) (особова назва, молд., мад. Запсіог, 

гр. ’АХє|аубро£); А на то ест мартоурїа... пан Станчюл... 
п. Шандр* (Сучава, 1479 ВО І, 224); И оустал пань Могила 
чашник та заплатил оуси тоти пин-Ьзи... оу роуки Стани... 
и сестричичем Оудр* Шандри и Васкоу (Сучава, 1491 ВО 
I. 447). 
ФОРМИ: наз. одн. Шандр* (1479 ВО І, 224; 1480 ВО І, 

241; 1483 ВО І, 269; 1491 ВО І, 447, 453); род. одн. шандри 
8 (1479 ВАМ 62; ВО І, 228; ПГВСА; 1479—1480 Сові. 3. 
105; 1480 ВО І, 245; 1481 ВО І, 249; 1491 ВО 1, 448); 
шандри 1 (1480 ВО І, 239); дав. одн. Шандри (1491 ВО І, 
447). 
Див. ще ШАНДРЄ, ШАНДРОУ, ШАНДРЬ, *ШЄНДРЬ. 
ШАНЬДРО див. ШАНДРЬ. 
*ШАНЬДРОВЬ див. *ШАНДРОВЬ. 
*ШАНЬДРЬ див. ШАНДРЬ. 
*ШАНЬГА див. ШАНГА. 
*ШАНЬДРЬ див. ШАНДРЬ. 
*ШАПКА ж. (4) (головнийубір) шапка (3):а у сир Атьскомь 

огь крамньїх* р-Ьчеи оть шапок*, от* ногавици, от* кордьі, 
от* меча, от* гривньї по три грошн (Сучава, 1408 Сові. 
II, 632); Поченши где єст* головное мьіто... от коси, и от 
серпи... шафран, шапкьі... а от того от оусего щобьі пла¬ 
тили оу Сеоети мьіто от гпивноу той тоши (Сучава. 1460 
ВО II, 273); 
Ош ап*коу ставити (до кого) (1) (судова за¬ 

порука у вигляді грошової застави, покладеної в шапки, 
яка зберігалася у сторонніх людей до рішення суду, після 
чого застава того, хто програв, переходила в казну, суд¬ 
дям або тим, хто виграв справу) класти заставу: И пани 
Василєвая шап*коу ставила до людей добрих (Лукониця, 
1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. одн. шап*коу (1478 АЗ III, 17); наз. мн. 

зам. род. от шапкьі (1460 ВО II, 273); род. мн. шапок* 
(1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669). 

* ШАНЬКА див. * ШАПКА- 
ШАРЄЙКО ч. (1) (особова назва): А при той речи бьіли 

сведки наша (ра)да: пан Монивид староста подолский 
и кременецкий... а пан Шарейко (Луцьк, 1444 АЗ І, 
40). 
ФОРМИ: наз. одн. Шарейко (1444 АЗ І, 40). 
*ШАТРАНОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): Ино мьі, з* 

ласки нашое за его службу, тьіе люди, сем* служоб*, у 
Скидельской волости, на имя Гануса Шатрановича, а 
Олексу, а Карпа... ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2.58) . 
ФОРМИ: знах. одн. Шатрановича 1 (1500 АЛМ вип. 

2.58) ; Шатроновича 1 (1500 АЛМ вип. 2,58). 
*ШАТРОНОВИЧЬ див. *ШАТРАНОВИЧЬ. 
* ШАФРАН ч. (1) (прянощі, виготовлені з рослини шаф¬ 

рани) шафран: Поченши где ест* головнеє мьіто... от коси... 
по Аси покочини, циквьі(!), шафран... а от того от оусего що- 
бьі платили оу Серети мьіто от гривноу три гроши (Суча¬ 
ва, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: род. одн. шафран (1460 ВО II, 273). 
*ШАХНО ч. (2) (особова назва): а теж* как* де(р)жали 

они о(т) нас* пє(р)во сєго мьіто лоуц*кое и лич*боу нам* 
дали с тре(х) годов* и мьі им* двема остали вин*ньі ша(х)- 
ноу сто коп* гроше(и) (Краків, 1487 АКВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ша(х)коу, ша(х)ну (1487 АКВ). 
* ШАШКО ч. (1) (особова назва): Мьі кнзь Семен*... 

о(з)на(і)моуємо И(ж) мьі дєи змилова(в)ши сА Но(д) (1) 
слоугою Наши(м) оурожоньі(м) Єрємиею Ша(ш)ко(м) 
Которои На(м)* Великіе оуслоуги своє и ко(ш)то(м) Не- 
мали(м) о(т)дае(м)... при (в)сюи о^чин*... е(го) зоставоую 
(Прилуки, 1459 Р 171). 
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ФОРМИ: ор. одн. Ша(ш)ко(м) (1459 Р 171). 
*ШВАИПОЛТТ> ч. (1) (особова назва3 німслов. свАто- 

полкь): и докончана бьг(ст) міщанино(м) краковьскьшь 
шваилолтомь, фіоль из німець (Краків, 1491 КЄ). 
ФОРМИ: ор. одн. шваиполтомь (1491 [(Є). 
*ШВЄЦЬ ч. (6) швець: Жаловали намь вси шевци Луц- 

кіе на мігцань... Луцкихь штожь деи они купують вь 
місті кожи мальїе неварунковьіе телятини, баранини, 
козиньї (Луцьк, 1495 АЛМ 88). 
ФОРМИ: наз. мн. шевци (1495 АЛМ 88, 89); дав. мн. 

шевцомь (1495 АЛМ 89); знах. мн. шевцовь (1495 АЛМ 
Щ. 
ШВИДРИГАИЛО, ШВИТРИГАЙЛО, ШВИТРИКАИЛО, 

ШВИТРИКГАЙЛО, ШВЬІДРИГАЙЛО, СВЬІДРЬІГАЙЛО, 
ШВИДРИКГАИЛЬ, ШВИТРИКГАИЛ, ШВИТРИКГАЙЛ, 
ШВИТРИКГАИЛЬ, ШВИДРИКГЯЛЬ, ШВИТРИКГАЛ, 
ШВИТРИКГАЛЬ ч. (53) (особова назва, лат. Зуіігі^аііа) 
Свидригайло, Швитригайло: пакли бьі романь лочА(л) 
и жАловаль прєд кимь (зіс.— Прим, вид.) того нАтства 
алюбо на кнА(з) швитригаи(л), тогдьі мьі имаева того исно- 
го романа огіАть поставити и дати в руці нашєму милому 
г(с)дрю, кролю пол(с)кому (Берестя, 1400 Сові. II, 618); 
мьі великий княз Швитрикгайл литовскии... чиним зна¬ 
менито... иж... даєм и дали єсмо тому... Каленику... село 
Боурковцьі (Київ, 1437 А5 І, 33—34); мьі великим князь 
Швитрикгал литовскии... Чинимь знаменито... Дали 
єсмо и записали владиці орменьскому под Лоуцкомь се¬ 
ло, што Врусь держаль (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 19); 
и Бовбляне рекли вси: «правда ест, тьіе грани сам княз ве¬ 
ликим Швитригайло привернуль свой кон и вьінемши 
кордь, своєю рукою тьге грани зарубал» (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. Швитригайло, швитригайло, швит- 

рикгайло, швитрикаило, З/^ЇІгукЬауІо 20 (1424 Р 99; 
1433 ЗНТШ БХХУІ, 139; 1434 Р 128; 1443 Р 144; 1445 
АкІОЗР 1, 17; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1446 АЗ 
III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 16; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 
1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119 і т. ін.); швитрикгаиль, швитрик- 
гаил, Швитрикгайл, швитрикгаи(л) 8 (1430 АрхЮЗР 
8/ІУ, 7, 1433 Р 118; 1437 А5 І, 33; Р 136; 1438 Р 138; 
1444 АЗ 1, 39; 1446 АЗ І, 42; 1451 Р 156); швнтрикгаль, 
Швитрикгал, швитрикга(л), швїтрикга(л) 5 (1433 Р 126; 
1445 ЗНТШ СХУ, 19; 1446 Р 152; 1451 Р 158; 1452 Р 160); 
швидригайло 1 (1445 Р 148); Швьідригайло 1 (1444 АрхЮЗР 
1/У І, 8); Свьідрьігайло 1 (1430 ГВКЛ 7); Швидрикгайль 
1 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); Швидрикгяль 1 (1438 Р 140); 
род. одн. швитригаила, швитрикгаила 2 (1445 Р 151; 
1478 АЗ III, 17); Швьідрьігаила 1 (1430 ГВКЛ 7); Свьідрьі- 
гайла 1 (1430 ГВКЛ 7); ] Швіригла 1 (1420 СЕУ 489); дав. 
одн. швитрикгайлу, $2м’іІгукНау1и 2 (1433 ЗНТШ БХХУІ, 
140; 1435 Р 132); швитрьїкгайлоу 1 (1444 АЗ І, 41); швид- 
ригаилови 1 (1434 Р 129); знах. одн. швитригаи(л) (1400 
Соз/. II, 618); ор. одн. $2\уйгукНау1от (1433 ЗНТШ БХХУІ, 
139, 140, 142). 

*ШВИДРИКГАЙЛОВЬ прикм. (1): А што есми положил 
привилея князя великаго Швидрикгайлова и королева 
потверженя на всі тьіе именя, што отець мой держаль... 
ино тьіе... привилея... указую узяти зятю моєму (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28—29). 
ФОРМИ: знах. мн. с. Швидрикгайлова (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІУ, 29). 
Пор. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИДРИКГАИЛЬ див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИДРИКГЯЛЬ див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИТРИГАЙЛО див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИТРИКАИЛО див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИТРИКГАИЛ див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИТРИКГАЙЛО див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИТРИ КГАИЛОВАЯ ж. (1) (особова назва): Мьі кне- 

гини Швитрикгаиловая кнегини Анна жал овали есмо слугу 

нашого Ходка землею его отчиною што бьіла под Рянцем 
(Дворець, XV ст. СГЧА). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Швнтрикгаиловая (XV ст. СГЧА). 
ШВИТРИКГАИЛЬ див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИТРИКГАЛ див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВИТРИКГАЛЬ див. ШВИДРИГАИЛО. 
*ШВИТРЬ1КГАИЛО див. ШВИДРИГАИЛО. 
1 ШВІРИГЛА (ШВІДРИГАИЛА) див. ШВИДРИГАИЛО. 
*ШВЇТРИКГАЛЬ див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШВЬІДРИГАЙЛО див. ШВИДРИГАИЛО. 
*ШВЬ1ДРЬ1ГАИЛО див. ШВИДРИГАИЛО. 
ШЕЙПАКОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села: 
Янковцьі... Клебановцов, половина Шейпаковцьі, Гнили- 
ца (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. Шейпаковцьі (1463 АЗ І, 54). 
ШЄКАНЇИ мн. (4) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): А хотар той половина село на имі Шєканїи вишнои 
част, да ест от оусего хотара половина, и по старомоу хо- 
тароу (б. м. н., 1494 БО II, 38). 
ФОРМИ: наз. Шєканїи (1494 ВВ II, 38); род. Шєкан 

(1494 БО II, 38). 
*ШЄКАНОУЛЬ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воє¬ 

вода... знаменито чинимиє Іожє прїидоша прАд нами... 
слоуга наш Шербан и АЧндоуше, непоата Жоуржа Шє- 
каноула... и продали... вина село от Шєкан (б. м. н., 
1494 ВО II, 38). 
ФОРМИ: род. одн. Шєканоула(1494 ВИ II, 38). 
ШЄЛВОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли и 

свідци п(н)ь пєтрашь бакотскии... п(н)ь ходко шєлвовичь 
(Ольховець, 1445 СРК). 
ФОРМИ: наз. одн. шєлвовичь (1445 СРК). 
ШЄЛВОВСКИЙ ч. (2) (особова назва): А при том бьіли 

вл(а)дьжа луцкий Ярофіи... а пан Михайло Шєлвовский 
(Ровно, 1483 АЗ Б 82); А при мні бьгль пань Яцко Хвале- 
лиевичь... а пань Федько Шєлвовский (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 120). 
ФОРМИ: наз. одн. Шєлвовский, Шєлвовский (1483 

А5 І, 82; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120). 
ШЄЛИКГА ч. (1) (іособова назва, пор. стп. Згеїі^а): 

Мьі воицєхь... ярцибискупь гнізденскии... шєликга си- 
радскии... слюбуемьі и записуемьі сА стєцку воєводі зем¬ 
лі молдавскои... безо лети и без хитрости (Ланчиця, 
1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. шєликга (1433 Р 122). 
*шєломьіньскии прикм. (1) (пор. Шоломия у Львів¬ 

ській землі) <^>ш еломьіньскоє поле (1) (назва 
місцевості у Львівській землі): а и с тьімь полємь што при- 
даль бьгль григорєви шєломьіньское поле и сіножАти 
(Львів, 1386 Р 31). 
ФОРМИ: знах. одн. с. шєломьеньскоє (1386 Р 31). 
ШЄЛТИИСТВО с. (3) (стп. зоНузІ^о) службове ста¬ 

новище і обов’язки солтиса: про то мьі оуставлАємь абьі 
ка(ж)ньі(и) велїкьш па(н) ани которьш иньшии и(х) не 
коупова(л) собі шє(л)тииства нїкоторьш вси кромі па(!) 
своего чїя весь (XV ст. ВС 32 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. шє(л)тїиства, шє(л)тїис(т)ва, шє(л)- 

тииства (XV ст. ВС 8, 32, 32 зв.). 
*ШЄЛТЇИСКЇИ прикм. (1) який стосується солтиса, 

пов’язаний зі службовим становищем солтиса: ОурА(д) 
шє(л)тїискїи пано(м) оу слоу(ж)бі є(г) оужїто(ч)но(и) 
а длА то(г) вілїкьш панові добьівають собі шьтїсо(в) (1) (XV 
ст. ВС 32). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. шє(л)тїискїи (XV ст. ВС 32). 
*ШЄЛТЇСЬ див. *ШОЛТЙСЬ. 
*ШЄЛЬТИСЬ див. *ШОЛТИСЬ. 
*$2ЕБАН ч. (1) (стп. згеїае, сен. зсіїііііпс) (назва дріб¬ 

ної монети) шеляг: а іезШЬу сЬгезІДапе іети ки рото- 
гепіи пе ргіЬеМі, ки 'шіапіи ^зіакі] зизесБ.. ігісісаг зге- 
ІаЬюш таіеР гарІаШі (Луцьк, 1388 ІРЕ 108). 
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ФОРМИ: род. мн. 52е1аНс№ (1388 7.РБ 108). 

*ШЕМЕТ'Ь ч. (2) (особова назва): И Зенко мовить: я не 
продавала, але продала наша матка и тьімт» наст, узгодова- 
ла, а продала пану Шемету (Вільна, XV ст. РИБ 610). 
ФОРМИ: дав. одн. Шемету (XV ст. РИБ 610). 

ШЄНДРИКА ч. (16) (особова назва, пор. Шєндрь): мьі 
панове господарю нашєго, илїи воєводьі на имА... пань 
илїашь спатарт» и пант» шєндрика писарі,... вьгзнаваємь 
тьімт» то наши(м) листомт»... колижь... вєлємлжнїи илїашт» 
воєвода... пану владиславови, кролю по(л)скомоу... голдь 
вьірности... оучини(л)... слюбованїе с*Ь обт»вАзалт» мьі та- 
кожє... ижє повьінни єсмьі єго воли пристати... обицоуемт»... 
тотт» истинньш голдь... ховати (Львів, 1436 Сові. II, 
701—702); мьі боярє зємли молдавскои рада господарю 
нашєго Стєфана воєводьі Іон Тьоутоул логофєт... Шєнд- 
<рика> паркалаб новоградскїи... Лоука Арбоурє портар 
сочавскїй (Сучава, 1499 ВБ II, 443—444). 
ФОРМИ: наз. одн. шєндрика, шє(н)дрика, Шєнд(рика) 

(1436 Сові. II, 701; 1443 Сові. II, 120; 1447 Сові. II, 273; 
1449 Сові. II, 386; 1452 Сові. II, 422; 1456 ЗСФ; 1464 ВО 
І, 84; 1466 ВО І, 115; 1467 ВО II, 297; 1499 ВО II, 444 і 
т. ін.); род. одн. шєндрнки (1443 ВО І, 121; 1453 Сові. II, 
472; 1465 ВО І, 88; 1467 ВО І, 119). 
Дав. ще ШАНДРИ КА, ШАНДРИШОРЬ, ШЄНДРИКО. 
ШЄНДРИКО ч. (4) (особова назва, пор. Шєндрт»): а при 

то(м) бьіли наши панове, бьі(л) па(н) маноило... па(н) шєнд- 
рико апро(д) (Сучава, 1449 Сові. II, 386); а на то е(ст)... 
в'Ьра пана шєндрика, в'Ьра пана данчоула (Сучава, 1455 
Сові. II, 553). 
ФОРМИ: наз. одн. шєндрнко (1449 Сові. II, 386); род. 

одн. шєндрика (1455 Сові. II, 540, 553); знах. одн. шєндри¬ 
ка (1447 Сові. II, 273). 
Див. ще ШАНДРИ КА, ШАНДРИШОРЬ, ШЄНДРИКА. 
* ШЄНДРЬ ч. (3) (іособова назва, молд., мад. Запсіог, 

гр. ’АХє^ауброд): а на то єсть... в'Ьра пана шєндра 
и д-Ьтєи єго в'Ьра пана нєгрьі (Сучава, 1420 Сові. І, 136); 
сє азт»... Іоан Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша пред нами... Фєтє Акобєскоула и плємєници их 
Балшє... нєпотовє Шєндра... и продали свою правою очи- 
ноу (Сучава, 1489 ВО І, 376). 
ФОРМИ: род. одн. Шєидра (1420 Сові. І, 136; 1489 ВО 

І, 376); дав. одн. шєндроу (1487 ВО І, 302). 
Див. ще ШАНДРЄ, ШАНДРОУ, ШАНДРЬ, ШАНДРІ. 
*ШЄПЄЛЄВЬ1И ч. (1) (особова назва): гЬмт» мьі... дали 

єсмьі ємоу... села... на имА... камєноє на сєрєт'Ь што ємоу 
дала миклооушєви дочка и шєпєлєвьі(х) село што зам"Ь- 
нилт» за добриновци (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: род. мн. шєпєлєвьі(х) (1431 Сові. І, 317). 

*ШЄПИНЬСКИИ прикм. (3): такжє хочю о(т)ступи(т) 
нашєму г(с)дрю, кро(л) пол(с)кому, то"Ь зємли шєпик(с)коо 
и тьіхь городовт», што суть в нєи по старую границю (Бе¬ 
рестя, 1400 Сові. II, 619); мьг иляшь воєвода... знаменито 
чинимо... како пилни оу розюми и оу сєрдьци сво-Ьмь рож- 
ложивьшьі щкодьі... пану владисла(в)... кролєви... прєзь 
вєлєможно(г) алєксандра воєводу... оучиненьїЬ... за щко- 
дьі... землю шєпиньскоую... даваємьг, дароуємьі а ворочає- 
мьі (Львів, 1436 Сові. II, 706). 

ФОРМИ: род. одн. ж. шєпиньскої» 1 (1436 Сові. II, 706); 
шєпин(с)ко:Ь 1 (1400 Сові. II, 619); знах. одн. ж. шєпинь¬ 
скоую (1436 Сові. II, 706). 
Пор. ШЕПИНЦИ. 
шєпинци мн. (2) (назва села на Буковині) Шипинці: 

а межи тьіми городьі и межи нацією землею рускою то гра¬ 
ниць будуть в-Ьчньш наипєрв'Ьи межи нашимт» городо(м) 
снАтиномт» а межи шєпинци которьш жь шєпинци к воло- 
хомт» прислушають (Ланчиця, 1433 Р 125). 
ФОРМИ: наз. шєпинци (1433 Р 125); ор. шєпинци (1433 

Р 125), 

*ШЕПЛЯ ж. (назва села у Волинській землі) Шепель: 
у Шепли одь накладного воза по грошу давати, а одт» по- 
рожнего не надобе давати (Степань, XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Шепли (XV ст. АЛМ 9). 
ШЄП'БЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томт» бьіли зєм- 

лАнє исв-Ьдьци пант» ходько бьібєльскии... пант» васко шє- 
цЬчичь (Перемишль, 1391 Р 45). 
ФОРМИ: наз. одн. шєпі»чичь (1391 Р45). 
ШЄРБА ч. (3) (особова назва): мьі алєксандрт» воєвода... 

ис нашими зємлАньї, паньї молдавскьіми, на имА пань 
жюржь староста... пант» илїяшь думитровскии пань шєр- 
ба... слюбили єсмьі... симт» листомт» наши(м)... королеви 
польскому (Львів, 1407 Сові. II, 628—629); мьі алєксандрт» 
воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали есмьі имт» оу 
нашеи зємли три села на крт»лигЖтоури на имА гдє є(ст) 
шерба паоушєскоулт» и лазорь, дроугоє гдє єс(т) ньгь... 
трєтїє бльцаци (Сучава, 1426 Сові. І, 182). 
ФОРМИ: наз. одн. шєрба (1407 Сові. II, 629; 1426 Сові. 

I, 182); род. одн. шєрб-Ь (1423 Сові. І, 157). 
Див. ще *Ш€РБЬ. 
ІІІЄРБАН ч. (2) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... слоуга наш 
Шєрбан... и продали свою правоую отниноу... половина 
село (б. м. н., 1494 ВИ II, 38). 
ФОРМИ: наз. одн. Шєбран (1494 ВБ II, 38); дав. одн. 

Шєрбаноу (1494 ВО II, 8). 
ІІІЄРБАНОВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): мьі панове 

господарі нашєго, илїи воєводьі, на имА пань вилча о(т) 
липникьі... пань щефоуль шєрбановскьіи... вьізнаваємь 
тьімт» то наши(м) листомт»... колижь вєлємЖжнїи илїашь 
воєвода... пану владиславови, кролю по(л)скомоу ... 
голдь вьірности ... є(ст) оучини(л)... мьі такожє ... слюбоу- 
ємт»... тоть истинньш голдт»... ховати (Львів, 1436 Сові. 
II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. шєрбановскьіи (1436 Сові. II, 701). 
ШЄРБАНОВЦИ, ШЄРБА НО В ЦЇИ мн. (4) (назва села 

у Молдавському князівстві): ино мьі... єсми дали и потврт»- 
дили слоузЬ нашємоу, щєфоулоу, и сестри єго, мт»рини 
нєпотом щєфоула жоумьтатє тоє пр'Ьдрєчєное село, на им*Ь 
шєрбановцїи, на сирєгЬ (Сучава, 1492 Сові. 5. 161). 
ФОРМИ: наз. шєрбановци 2 (1492 Сові. 3. 161, 162); 

шєрбановцїи 2 (1492 Сові. 3. 161). 
*Ш€РБ€СКОУЛЬ ч. (4) (особова назва): а на то є(ст)... 

в'Ьра пана маноила шєрбєскоула и брата єго пана юрїа 
(Сучава, 1443 Сові. II, 144—145); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє прїдоша прАд нами... слоуги наши 
Лазор Пискоу, сьінь Аноушин, сестра Маноила Шєрбє¬ 
скоула и Лазорт», сьінь Мьроушчин и продали свою пра¬ 
вою отниноу (Сучава, 1483 ВБ І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. Шєр(бє)скоул (1475 ВБ І, 203); 

род. одн. Шєрбєскоула (1443 Сові. II, 145; 1483 ВБ І, 269). 
Диз. ще ШЄРБИЧ. 
ШЄРБЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): А хотарь той половині сєлоу от Хлт»пєщи да ест 
коуда имь хотарил пань Арбоурє... до хотар'Ь Шєрбєщєм 
(Сучава, 1479 ВБ І, 228); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє... дали и потврт»дили єсми им... их праваа 
отнина села... на имЬ Ласлт»оанїи на Кракові, и Шєрбє- 
щїи (Васлуй, 1495 ВБ II, 59). 
ФОРМИ: наз. Шєрбєщїи (1495 ВБ II, 59); дав. Шєрбє¬ 

щєм (1479 ВБ І, 228). 
ШЄРБИЧ ч. (15) (особова назва): а на то є(ст) в'Ьра... 

боярт» наши(х)... вьра пана бєриндЬа столника, в'Ьра пана 
маноила шєрбича (Сучава, 1442 Сові. II, 93); Згіо 1\Уоіа 
МіІозЧ (1) репуо 5є1іо ро5Іо\у з^оісЬ сіо паз ргузуїаі, гпаг- 
згаїка зшоіеію рапа Сгигги а рапа Лигіа ЗгегЬісга (Вільна, 
1494 ВБ II, 388). 
ФОРМИ: наз. одн. Шєрбич, Шєрби(ч) (1456 Сові. 11,583; 

1467 ВБ І, 120; 1490 ВБ І, 400); род. одн. шєрбича, шєр- 
би(ч) (1442 Сові. II, 93; 1443 ВАМ 41; ДГСПММ. Сові. 
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II, 129, 149, 156, 180; ПГСММ; 1474 РГС); дав. одн. Шєр- 
бичю (1490 БО І, 400); знах. одн. БгегЬісга (1494 БО II, 
388). 
Див. ще *ШЄРБЄСКОУЛЬ. 
*ШЄРБКОВЬ прикм. (1): мьі алєксандрь воєвода... чи- 

нимь знаменито... оже тоти истинньїи слоугьі наши сьіновє 
шєрбкови... слоужили намь и(х) предкове... а днесь 
слоужать они намь правою и вірною слоужбою (Сучава, 
1428 Сові. І, 201—202). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. шєрбкови (1428 Сові. І, 202). 
*ШЄРБОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімь мьі... дали есмьі ємоу... села... на имА хєн- 
цовци на сері(т)... и катамарєвци што заміниль сь ката- 
маре(м) за шєрбовци (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: знах. шєрбовци (1431 Сові. І, 317). 

*ШЄРБЬ ч. (4) (особова назва): (а хо)тарь емоу почав¬ 
ши о(т) лівіті... та прости чєрісь боуковиноу о(т) шерба 
та прости на конєць полі (Сучава, 1414 Сові. І, 111); И 
оуставше слоуга наш Алекса дїякь та заплатил оуси тоти 

рі злат татарских оу роу(ки Чорчо)лини, дочци Дрьгои- 
чєви оуноуки' Шерба (Сучава, 1493 БО II, 27). 
ФОРМИ: род. одн. Шерба, шерба (1414 Сові. І, 111; 1493 

БО II, 26, 27). 
Див. ще ШЄРБА. 
ШЄРБЬНЄЩИ мн, (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Ино мьі... єсмьі дали <и) потврьдили им оусим 
паноу Тоадероу Звищали его село Звищєлещи... а его 
сестрам шобьі им бьіло село Шєрбьнєщи на Богдані (Яс¬ 
си, 1469 БО 1, 138). 
ФОРМИ: наз. Шєрбьнєщи (1469 БО 1, 138). 

*ШЄРБЬ!НО с. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): мьі стєфа(н) воево(д)а... знаменїто чини(м)... оже... 
дали и потвердили есми томоу стомоу монастироу села... 
на имА сєло(м) .. соболєщи... и село распопа шєрбьшо и 
стаучане (Сучава, 1462 Сові. О. 10). 
ФОРМИ: знах. одн. шєрбьіно (1462 Сові. О. 10). 

ШЄРЄМЄТ ч. (2) (особова назва): И оуставше слоуга наш 
Тоадєр Мареле и сь братанич (!) его Костин... и заплати¬ 
ла > прід нами... вишєписани пинізи... оу роуки слоузі 
нашємоу Тоадероу Хьрниш и нєпотоу своемоу Никоарь 
Шерємєтоу (Сучава, 1490 БО І, 387). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. сь Шєрємєт (1490 БО І, 387); 

дав. одн. Шерємєтоу (1490 БО І, 387). 

ШЕРШНЕВИМИ мн. (2) (назва людей за місцем прожи¬ 
вання, пор. Шершні у Київській землі): Бил намь чо¬ 
лом земАнин кневский Аньдрей ПрАжовьский и поведил 
перед нами, штож, люди его вь Завской волости на имА 
Шершневичи издавна даивали в ключь Киевьский ведро 
меду пресного (Мереч, 1496 АЛРГ 69). 
ФОРМИ: наз. Шершневнчн (1496 АЛРГ 69); дав. Шерш- 

невичомь (1496 АЛРГ 69). 

*ШЕРШНЕВЬСКИИ прикм. (1) (пор. Шершні у Київ¬ 
ській землі): Андрею ПрАжовскому на отпущене людем 
его Шершневьским ведра меду до ключа Киевского даива- 
ного на вечность (Мереч, 1496 АЛРГ 69). 
ФОРМИ: дав. мн. Шершневьским (1496 АЛРГ 69). 

*ШЕРЬБОВЬСКИИ прикм. (1): а хотарь имь... попереки 
полА до середа... а о(то)лА по край боуковиньї горі до шерь- 
бовьского хотарА оу липні (Роман, 1392 Сові. І, 7—8). 
ФОРМИ: род. одн. ч. шєрьбовьского (1392 Сові. І, 8). 
Пор. *ШЄРБЬ. 
*ШЄСТ див. ШЄСТЬ. 
ШЕСТДЕСЯТЬ див. ШЄСТЬДЄСАГЬ. 
*ШЕСТДЄСАТ див. ШЄСТЬДЄСАТЬ. 
ШЄСТЄРИ числ., зб. (1) шестеро, шість: А в томь же 

сєлє пасєка а в тон пасеце бчольї сто и шєстери (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: наз. шестеро (бл. 1471 ЛКЗ 90). 

*ШЄСТИТИСАЧНЬ1И числ. (3) шеститисячний: Вь лі¬ 
то шєститисАчноє и о й сотное девАносто третєє... а сє 
Азь чюрило бродовьскии даль єсм(ь) село сво(є) бродово 
кнАзу Федору данильєвичю (б. м. н., 1385 Р 28); Рузап 
\у Сіг20\ує иг Ніо згезіуіузіасгпоіе сіеичаїзоіпоіе сі'уасісіаі; 
сіеичаїоіе (Ужів, 1421 АЗ І, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. с. згезіуіувіасгпоіе 2 (1420 АЗ І, 

25; 1421 АЗ І, 27); шеститисячнеє 1 (1385 Р 28). 
Див. ще *Ш€СТИТИСАЩНЬ1И, *ШЄСТОТЬ1САЧНЬІИ, 

*ШЄСТТИСАЧНЬІИ. 
*ШЄСТИТИСАЩНЬІИ числ. (1) шеститисячний: В літо 

шєститисАщноє шистьдєсАть сємое купиль пань петрашь 
дідицтво в аньньї радивоньковоі (Перемишль, 1359 Р 10). 
ФОРМИ: знах. одн. с. шєститисящноє (1359 Р 10). 
Див. ще *ШЄСТИТИСАЧНЬІИ, *ШЄСТОТЬІСАЧНЬ[И, 

*ШЄСТТИСАЧНЬ1И. 
*Ш€СТОТИСАЧНЬІИ див. *ШЄСТОТЬ1САЧНЬІИ. 
*ШЄСТОТЬІСАЧНЬ1И числ. (5) шеститисячний: писань 

листь оу літо шєстотисАчноє полно ф соть... оу нашємь 
городі оу р(о)мана воєводі (Роман, 1392 Сові. І,8);оу сочаві 
у літо шестотьісАчноє дєвАтьсоть и шесть на дєсАтое літо 
(Дольний Торг, 1411 Сові. II, 638). 
ФОРМИ: знах. одн. с, шєстотьісячноє 3 (1408 Сові. II, 

633; 1411 Сові. І, 95; Сові. II, 638); шєстотисячноє 1 (1392 
Сові. 1, 8); ! шєсточисачиє (1393 Сові. І, 14). 
Див. іце *ШЄСТИТИСЯЧ НЬІИ, *ШЄСТИ ТИС АЩН Ь!И; 

*ШЄСТТИСАЧНЬ1И. 
! ШЄСТОЧИСАЧИЄ <ШЄСТОТЬІСЯЧНЄ> див. *ШЄСТО- 

ТЬІСАЧНЬІИ. 
*ШЄСТТИСАЧНЬІИ числ. (2) шеститисячний: Писан оу 

Лунку, в лєто шєсттисАчное дєвАтоє дєвєносто пАтое 
(Луцьк, 1487 А5 ї, 241); П(и)сан оу Ровном, лєто шєст¬ 
тисАчное деветсот дєвєносто шосто (Ровно, 1488 АЗІ, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. с. шесттисячноє (1488 АЗ І, 242); 

знах. одн. с. шєсттисячноє (1487 АЗ ї, 241). 
Див. ще *ШЄСТИТИСАЧНЬІИ, *ШЄСТИТИСАЩНЬІИ, 

*ШЄСТ0ТЬ1САЧНЬ1И. 
ШЄСТЬ див. ШЄСТЬ. 
ШЄСТЬДЄСАТ див. ШЄСТЬДЄСАТЬ. 
*82Е8Т УТУ81АС2NУЛ див. *ШЄСТИТИСАЧНЬ1И. 
ШЄСТЬ, ШЄСТЬ числ. (60) шість: а глинарюмь што 

ліпіли (так. — Прим, вид.) около дому а клепачь нає- 

маль 3 єхь ліпило за д неді(л) истраву ємь даваль то шисть 
гривень платиль єсмь глинарюмь (б. м. н., 1386—1418 Р 
35); а ис того имають намь служи(т)... копиємь а шестью 
стрілцєвь гді коли намь будеть надобно (Львів, 1399 Р 
59); а кто идет до ливова, на головномь мьіті оу сочаві от 
скотиньі один грош... а от каждого конА по шести гроши 
(Сучава, 1456 Сові. II, 788—789); Село Головчинь а в томь 
сєле шесть чпвковь (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); а маю(т) 
они намь в кажьдьі(и) годь давати по тридьцати копь и 
по шести копь (Краків, 1489 АКБ); а єстли бьі вже не мог 
того подворА оправити я, вжєтогдьі маю пінАзи кн(є)г(и>- 
ни еє милости отложити шєсть копь грошей широкоє 
личбьі (Луцьк, 1494 АЗ І, 101); Ачь рьїцєрь алюбо шлА(х)- 
тА (!) шлА(х)тїчю раноу оучини(т) до крови иміє(т) ємЖ 
платїти за ранЖ... а бЖдє(т) ли кмє(т) ино шєсть скоть 
(XV ст. ВС 29 зв.); Вьідал личбу на немь 11 копь без шести 
грошей (б. м. н., 1495 АЛРГ 60). 
ФОРМИ: наз. шєсть, шесть, шєсть 21 (1408 Сові. II, 

632; 1434 Сові. II, 669; 1456 Сові. II, 790; 1460 БО II, 275; 
1465 АкБАК III, 4; 1467 СП № 13; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 
91; XV ст. ВС 24; 1489 АКБ і т. ін.); зам. дав. а хотарь 
тімь шєсть сєломь, по шєсть гроши 10 (1408 Сові. II, 631, 
632; 1429 Сові. І, 280; 1434 Сові. II, 668, 669; 1456 Сові. 
II, 789; 1460 БО II, 274); род. шести (1495 АЛРГ 60); дав. 
шести, шести, шестї (1448 Сові. II, 365; 1456 Сові. II, 789; 
1460 БО II, 273; бл. 1471 ЛКЗ 90; 1487 РИБ 227, 228; 
XV ст. ВС ЗО зв.; 1489 АКБ); знах. шєсть, шєсть, шєст. 
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шесть 16 (1429 Сові. І, 280; 1446 Сові. II, 238; 1453 Сові. 
II, 445; 1487 АМЛ; 1488 ДГСПМ; 1489 АКВ; 1490 ОС 
147; XV ст. ВС 12 зв., 16 зв.; 1494 АЗ І, 101 і т. ін.); шисть 
2 (1386—1418 Р 35; 1393 Р 52); ор. шєстьма 1 (XV ст. ВС 
34); шєстью 1 (1399 Р 59). 

*ШЄСТЬДЄСЄТЬ див. ШЄСТЬДЄСАТЬ. 
*ШЕСТЬДЕСЯТЬ див. ШЄСТЬДЄСАТЬ. 

ШЄСТЬДЄСАТЬ, ШЄСТЬДЄСАТ,ШЕСТДЕСЯТЬ, ШЄСТЬ- 
ДЄСАТ числ. (37) шістдесят: Вь л'Ьто шести тис Ащноє 
шистьдєсАгь сємое купиль пань петрашь дАдицтво в аньньї 
радивоньково'Ь (Перемишль, 1359 Р 10); а кто имєгь погна¬ 
ти скоті» до татарі» на головное мьіто... у сочав-Ь, шестьцє- 
сАтє гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 631); на тьш дв*Ь 
селищи записали есмо ему Сею нашею грамотою шесть- 
дєсАть копі» подольскими полугрошники (Турейськ, 1429 
Р 112); Дан в Києве июля двадцать третего дня в л'Ьто 
семое тисечи осмь соті, шестдесять семое (Київ, 1459 
ЗНТШ XI, 13); Што перово сего тьіми разьі вь Пилиповь 
пость продали бьіли есмо вси корчмьі Вьруцькіе... Марьку 
на трьі годьі за сто копь и за шестьдесять копь грошей ши- 
рокихь (Радомль, 1487 РИБ 227); А се я Нєкраш Колче- 

євич из братьєю своєю... продали... двоє (в ориг. двє.— 
Прим, вид.) селища на имА Доубища вечно за шєстьдесАт 
копь грошей ческоє монетьі (Кременець, 1497 АЗ І, 112). 
ФОРМИ: наз. шєстьдєсмть, шєстьдєсмт, шєстьдєсмт, 

шестдесять, шестьдесмть, шєстьдєоа(т) (1361 АСІ 6; 
1434 Сові. II, 668; 1451 Р 157, 159; 1452 Р 161; 1456 Сові. 
II, 789; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1460 ВИ II, 273; XV ст. ВС 
29; 1497—1498 АЛРГ 80); дав. шєстидєоать, шєстида- 

с/а{т) (1386—1418 Р 35; 2-а пол. XV ст. СПС)\ знах. шєсть- 
дєс/ать, шестьдесять, шестьдесять, ШЄСТЬДЄОЙТ, ШЄСТДЄС/АТ, 

ШЄСТЬДЄС/АТЬ, ШЄ(СТ)ДЄСМТЬ, ШЄСТЬДЄС/й(т), шєстьдаоа(т) 19 
(1429 Р 112; 1432 Сові. 1, 343; 1449 АЛМ 8; 1470 АЗ І, 65; 
1487 РИБ 227; 1491 АЗ І, 94; XV ст. ВС 24 зв., 29, 36; 
1497 АЗ І, 112 і т. ін.); шистьдєс/дть, шистьдєс/йть 4 (1359 
Р 10; 1386—1418 Р 35); шастьдєсмть 1 (1469 АЗ І, 64); 
ШЄСТЬДЄС/АТЄ 1 (1408 Сові. II, 631). 

* ШЄСТЬДЄСАТЬ див. ШЄСТЬДЄСАТЬ. 

* Ш ЄСТ Ь Н А Д ЄС А Т Ь! Й числ. (1) шістнадцятий: у сочавЬ, 
у лЬто шестотьгсАчноє девАть соть и шестьнадєсАтоє лЬто 
октАбрА з (Сучава, 1408 Сові. II, 633). 
ФОРМИ: знах. одн. с. шєстьнадес/АТоє (1408 Сові. II, 633). 
ШЄСТЬСОТЬ, ШЕСТЬСОТ числ. (5) шістсот: па(к) 

ли(бьі мьі) не д(б)али платити исти(н)ньш золотьі(х) и 
други(х) пришльі(х) шести со(т) золотьі(х), то(г)да коро(л) 
господа(р) на(ш) имие(т) истигати тьг(х) дванаицА(т) со(т) 
золотьі(х) на наши(х) купцє(х) и на землАно(х) (б. м. н., 
1421 Сові. І, 142); А росходу шесть соть копь... што 
ещо сполна не вьідали, кому по половине, а кому третину 
(б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 80). 
ФОРМИ: наз. шесть соть, шесть сот (1497—1498 АЛРГ 

80); род. шести со(т)(1421 Сові. І, 142); знах. шє(ст)со(т), 
шє(с)тсо(т) (1421 Сові. 1, 142). 

*Ш€ТРАРЬ ч. (1) (молд. шзтрар) придворний боярин, 
який відав шатрами і спорядженням воєводи, також ти¬ 
тул: да боуде(т) пану михулови на польї сь лоукою шетра- 
ре(м) и сь о уси (м) прїходо(м), що е(ст) до того села, да боу- 
де(т) имь на польї (Сучава, 1443 Сові. II, 131). 
ФОРМИ: ор. одн. шєтрарє(м) (1443 Сові. II, 131). 
ШИА, ШЇА ж. (7) відповідальність життям (2): про то(ж) 

ни оди(н) на(ш) бояри(н), а ни мьітни(к) нигде по нашеи 
зємли да не см'Ье(т) имь тое порушити, при свои(х) шїи и 
имЬнїє (Сучава, 1448 Сові. II, 741); про то(ж) ни оди(н) 
на(ш) бояри(н), ани ур'Ьдни(к), ани мьпгни(к), нигде по 
нашеи земли да не смЬю(т) имь порушити, при свои(х) 
шїи и имАиїи (Сучава, 1455 Сові. II, 772); 
О шиа платити (2) бути покараним на смерть: 

а которьі мьітньїкь и дворни(к) или боу(д) каки рА(д)ца 
бьі оучини(л) чєре(с) на(ш) ли(ст) ина(к) томоу шиа плати(т) 

(Дорохой, 1437 ИІЯ № 8); паки име(т) кто бантовати тьі(х) 
люди или оузАти о(т) ни(х) боу(д) що, без и(х) воли, томоу 
шїа плати(т) (Сучава, 1444 Сові. II, 208); заплатити 
ш ї ю (2) див. ЗАПЛАТИТИ; окоупити свою 
ш їю (1) див. ОКОУПИТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. томоу шиа (шїа) плати(т) 

(1437 БІР № 8; 1444 Сові. II, 208); знах. одн. шїю (1432 
Сові. І, 327; 1448 Сові. II, 353; 1453 £>/і?«А» 503); місц. 
одн. при шїи (1448 Сові. II, 741; 1455 Сові. II, 772). 
Див. ще *ДОЛГИЄ ШИИ. 

ШИДЛОВОСКЬІИ ч. (1) (особова назва): а се я пань 
мацина воєвода їлвовьскьіи освАдчаю... ажє пришєдь 
предь наше обличье на имА ходоро шидловоскьіи... и про- 
даль пану клюсови свою дЬднину на імА шидловь (Львів,. 
1400 Р 60-61). 
ФОРМИ: наз. одн. шидловоскьж (1400 Р 61). 
ШИДЛОВЬ ч. (2) (назва маєтку у Львівській землі): 

а пань клюсь имаєть того існого села шидлова оуживати і 
дворища того жАворонковича на вЬкьі (Львів, 1400 Р 61). 
ФОРМИ: наз. одн. шидловь (1400 Р 61); род. одн. шидло¬ 

ва (1400 Р 61). 

ЇІЇИЗКО ч. (1) (особова назва): тьмь мьі... дали єсми емоу 
и поновили ... села... на имА село кинди(н)ци... еще село 
где шизко би(л) (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. шизко (1437 Сові. І, 541). 
ШИЗКОУЦИ мн. (2) (назва села на Буковині) Шиш- 

ківці: гЬм (зіс.— Прим, вид.) мьі... дали и потврьдили есми 
ему... села на имь шизкоуци гдє бьі(л) юрїєва двора (і) 
на прутЬ и мали(н)ци и шизкоуци, где ходори(ч) (Сучава, 
1456 Сові. II, 577). 
ФОРМИ: наз. шизкоуци (1456 Сові. II, 577), 

ШИЛО ч. (5) (особова назва): а при томь бьіли сведьки, 
наша верная рад (а): владьїка луцкий Феодосий... пань 
Гаврило Шило (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8); А при томь 
бьіли свЬдки наша рада вЬрная... пань Гаврило Шило, 
пань Ивань Волотовичь (Луцьк, 1446 АкЮЗР 1, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Шило (1430 АрхІОЗР 8/ІУ, 8; 1438 

Р 141; 1445 АкЮЗР І, 18; Р 151; 1446 АкЮЗР 1, 18). 

ШИЛОВИЧ ч. (9) (особова назва): А при томь бьіли доб¬ 
риє люди: пань Взячь... а пана старостинь, пана Шилови- 
ча дворянинь пань Яцко Раньдиничь (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 627—628); се А пани Федка, пана Юршина 
дочка, п(а)на Олизара Шиловича маршалка вольтнскоє 
земли... жона чиню знакомито кождому доброму (Ровно, 
1488 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. Шилович (1475 АЗ І, 69; 1487 АЗ І, 

87, 240); род. одн. Шиловича (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; 
1487 АЗ І, 87, 240; 1488 АЗ І, 241); дав. одн. Шиловичу 
(2-а пол. XV ст. АЛМ 8; 1475 А5 І, 71). 
ШИМКО ч. (1) (особова назва, пор. Шьімонь): А при 

томь бьтла дочка моА кн(А)г(и)нА Мар А СемєноваА Ро¬ 
ве нска А, а... пан Шимко Ганусович (Ровно, 1488 А5 І, 
242). 
ФОРМИ: наз. одн. Шимко (1488 А5 І, 242). 
ШИМКОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Шимківці: а кн(А)зю Семену досталсА город Колодєн а 
села: Чернєхов... Шимковцьі (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. Шимковци (1463 АЗ І, 54). 
*ШИМОУЗЬ див. ШОУМОУЗЬ. 
*ШИМОУЗЬ див. ШОУМОУЗЬ. 
ШИНКОВАТЬ дієсл. недок. (1) (стп. згупкоишс, сен. 

зсНепкеп) (що) шинкувати (чим): позволяемь имь в до- 
михь своихь... вшелякіе напое, дома робечьі и привозньїе 
купуючи вь домахь своихь шинковать, оддаючьі до скар¬ 
бу Нашого повинность дорочную (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: інф. шинковать (1389 РЕА І, 27). 
ШИПОТЄ с., невідм. (1) (назва села на Буковині): и ещє 

єсми ему дали и потвьрждаємь єм(у) села на милАтинА ниже 
ол) шипотє (Сучава, 1445 Сові. її, 21 і—212). 
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*ШИПОТЬ ч. (3) (молд. шипот) джерело: тє(м) мьш 
(!)... дали и потврьдили есмьі ємоу оу нашій зємли мо(л)- 
да(в)скои єго о(т)нни (!) и села(м) (!) на имА роужїнЬнїи... 
озеро лахо(м)... сь мито(м)... до оустїє грьла а(н)дрїєша, 
і єщє сь шипотє (!) гдє оупадає(т) оу проутецоу (Сучава, 
1459 Сові. 3. 22); почьнши <х)отар той бранищи от обрьшїи 
Лаоури... та горі... до стежки гдє гроб Алексин оу шипот... 
... та до обрьшїє Сєл-Ьтина, а от тол*Ь до СоучавЬ до самій 
шипот (Сучава, 1490 ВБ І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. шипот (1490 ВО І, 420); знак. одн. 

шипот (1490 ВБ І, 420); ор. мн. ! шипотє (1459 Сові. 3. 22). 
*шипь ч. (і) (істч. іір, стп. зхур) стріла, металевий 

спис: а в городе поушечьного порохоу польбочьки а ши- 
повь го(д)ньіхь бочька (б. м. н., XV ст. ЯК). 
ФОРМИ: род. мн. шиповь (XV ст. ЯК). 
ШИРИТИ дієсл. недок. (3) (в чому) розширювати, збіль¬ 

шувати (що): а волен и отдати и продати и замєнити, коли 
хотА... а можеть собе оу тьіх именАхь полепшати и шири¬ 
ти и на новомь корени садити (Луцьк, 1446 АЗ III, 5); 
А можеть собе в томі» именю полепшати и ширити и на но- 
вом корени садити (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/IV, 61). 
ФОРМИ: інф. ширити (1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 

8/ГУ, 17; 1452 АрхЮЗР 8/14, 61). 
Див. ще РОЗШИРИВАТИ, РОЗШИРИТИ, *СОРОСШИ- 

РИВАТИ. 
ШИРОБОКОВИМ ч. (1) (особова назва): а при томь 

бьіль якоубь Бискоупь кнАзь Бартолом'Ьи плєбан... Зань 
Широбокович (б. м. н., 1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: наз. одн. Широбокович (1369 ПСЧК). 
ШИРОВЦИ 1 мн. (1) (назва села на Буковині) Ширівці: 

того ра(дї) мьі... даемь и дали есми ему села... едно село 
на бистрицЬ, на им"Ь ловци наши... и вьішє о(т) боуди(л)- 
чи, на имА половина шировци, шо и(х) купи(л) о(т) шєнд- 
рики (Сучава, 1453 Сові. II, 472). 
ФОРМИ: наз. зам. род. половина шировци (1453 Сові. 

II, 472). 
ШИРОВЦИ2, ШИРЬОУЦИ мн. (6) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): И ещє дали есми а сто злат оугрьс- 
ких, и а село на им'Ь Шировци... яко да твор'Ьт ми пам-Ьть 
(Путна, 1476 ВБ І, 217): А они також дали паноу (Юг)и 
вистїАрникоу и великоє прївилїє от старого дида (н)аше- 
го Александра воєводи... на тоє село вьішєписанное на 
Шировци (Сучава, 1478 ВБ І, 219). 
ФОРМИ: наз. Шировци 4 (1476 ВБ І, 215, 217; 1478 ВБ 

І, 219); Ширьоуци 1 (1476 ВБ І, 211); знах. Шировци 
(1478 ВБ І, 219). 

* ШИРОКИЙ прикм. (62) (за величиною у просторі) 
широкий (1): а тьіе земли продаль есми со вс'Ьми ужитки 
и изь полми... и зь землями подлозньїми... СО ВС'Ьм'Ь пра- 
вомь предреченому бискупу... какь же тьіе земли суть 
долги и широки уві» своихь границяхь (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106); 
широкая личба (5) грошовий курс, платіжна 

вартість грошової одиниці, прийнята в Польщі: Се я Грин- 
ко Єлович продал есми кн(А)зю Йвану Васильєвичу Ост- 
розскому... село Долотчє, за тридцать коп широкое личбьі 
вЬчно (Острог, 1465 АЗ І, 57); а естли бьі вже не мог того 
подворА справити я, вже тогдьі маю п'Ьн.Ази кн(є)г<и)ни 
ее милости отложити шест копт> грошей широкое личбьі 
(Луцьк, 1494 А 5 І, 101); широким гр ошт> (43), 
грошь широкий (13) див. ГРОШЬ. 
ФОРМИ: род. одн. ж. широкое 4 (1465 АЗ І, 57; 1467 

СП № 13; 1490 Пам1494 АЗ І, 101); широкой 1 (1488 АЗ 
І, 88); наз. мн. ж. широки (1451 АкЮЗР II, 106); род. мн. 
широких!., широких, широки(х) 41 (1391 Р 45; 1386—1418 
Р 35; 1434 Р 128; 1437 Р 136; п. 1450 ПИ № 9; 1463 ГГЯ; 
1470 АЗ І, 65; 1481 АЗ І, 77; XV ст. АрхЮЗР 8/14у 28; 
1485—1500 АЗ І, 120 і т. ін.); широкьіхь, широкьі(х) 5 
(1437 Р 136; 1461 АЗ І, 53; 2-а пол. XV ст. СПС; 1475 АЗ 
НІ, 14); шьзроки(х) 3 (1489 АКВ); ор. мн. широкими, 

широкими) 3 (1482 АЗ І, 81); широкими 1 (1487 
АМЛ)\ знах. де. ч. широкая (1377 Р 24; 1386—1418 Р 35). 
ШИРОКО див. ШЬІРОКО. 
*ШИРОКОСТЬ ж. (5) ширина (2): Землю Дєрьжати 

Масть... И з оними Городищами И ихь широкостю И доль- 
гостю (Прилуки, 1459 Р 171); 
обшир, простір (3): Надаю... Городища Селища И оуро- 

чища з р-Ьками И р*Ь(ч)ками и(з) ихь Приле(г)лостАми 
Ко(ж)дое до себе Широко(ст) маючиє (Прилуки, 1459 Р 
171). 
ФОРМИ: знах. одн. широко(ст) (1459 Р 171); ор. одн. 

широкостю, широко(с)тю (1459 Р 171); місц. одн. в широ- 
ко(ст)и (1459 Р 171). 

*ШИРОКЬІИ див. *ШИРОКИИ. 
ШИРЬОУЦИ див. ШИРОВЦИ2. 
*ШИСТЬ див. ШЄСТЬ. 
*ШИСТЬДЄСАТЬ див. ШЄСТЬДЄСАТЬ. 
*ШИСТЬДЄСАТЬ див. ШЄСТЬДЄСАТЬ. 
*ШИСТЬЦАТЬ1И числ. (1) шістдесятий: подь л'Ьтомь 

бжья нарож'Ьнья тисАчєго трисоть шистьцАтого шєстого 
коупиль пань петрь радц-Ьовьский д'Ьдицтво пнекол-ьт-ь оу 
шюлжичювь (Перемишль, 3366 Р 32). 
ФОРМИ: род. одн. с. шистьцмтого (1366 Р 12). 
* ШИШКА ч. (1) (особова назва): Што ваша милость мне 

очивисте приказали и дворанина своего пана Стец-ька 
Шишку прислали, абьіхії... князю Михайлу Сацьктуш- 
ковичу приказалт» да и тьімт» земляномь, которьіе именя 
свои мають под ловьі Свинюские, пригрозилі», штобьі ло- 
вовт» вашей милости не пустошили (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 20). 
ФОРМИ: знах. одн. Шишку-(1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 

20). 
*ШИШКИНИЧЬ ч. (3) (особова назва): Се я пани Вох- 

нова пани Мария з своими детми... посваталися есмо с па¬ 
ном!, Юшкомтї Камкою за его сестренца, за пана Стецка 
за Шишкинича, мою девку пант>ну Матрушку (Володимир, 
1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 
ФОРМИ: дав. одн. Шишкиничу (1471 АрхЮЗР 8/1II, 

627); знах. одн. Шишкинича (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 

! ШИЮ (СИЮ) (1): докончали шию (!) каплицю... мця 
октября (Краків, 1478 ОБРН 131). 
Див. СИ1. 
ШІА див. ШИА. 
•ШЇЛЬТЇСЬ див. *ШОЛТИСЬ. 
ШКОДА, ЩКОДА ж. (84) (стч. якосіа, стп. згкоба, сен. 

хсасіо) 1. (втрати, збитки) шкода (15): знаменито чинимо... 
како пилни оу розюми и оу сєрдьци сво'Ьмь, рож- 
ложивьшьі щкодьі... кролеви оучинєньт... землю шепинь- 
скоую ворочаємьі (Львів, 1436 Сові. II, 706); А з то(г) 
бьівалї велїкьш накладьі и щькодьі и клопотьі (XV ст. 
£СІ0зв.);а єстлибьі дорозоумили с которои сторони от 
какьіх наших нєпрїятєлєи какое зло, або шкодї... а их ми¬ 
лость тогди... тоє имают нам оусе оу казати и оповісти 
(Гирлов, 1499 ВБ II, 422—423); 
шкода воеванная (1) шкода, спричинена воєн¬ 

ними діями: а мьі... познавши ижь прере(ч)ньш стєфант, 
воєвода помочи и радьі напротиву намь и коруни нашєи 
не чиниль... про то жь его со вс'Ьми по(д)данньтми о тую 
исную... шкоду воеваную намт. и коруні нашои оучинє- 
ную... о(т)пущаємьі (Ланчиця, 1433 Р 121); ш к о д ьі 
діяти (2), шкоду діл ати (1), шкодьіподе- 
лати (3), шкодьі починити (3), ш к о д ьі чи¬ 
нити (14) завдавати шкоди: жалують намь брашовлТне 
аже по ти(х) Сторонь много ишкодьі чинАть людємь и(х) 
(Устя Башія, 1435 Сові. II, 677—678); а они на(д) то "Ьдоу- 
чи дорогою люде(м) наши(м) вєликїи шкодьі д'Ьлали (б. м. 
н., 1495 ПЛПС)\ алй тьі(х) што щкодьі почїнилї... не мо- 
гоуть бьітї речи (!) нї добрьш алюбо ч(с)тни але и(м) ровни 
злодЬємь (XV ст. ВС 28 зв.); коли моужь жене оумрєть 
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тогдьі жона сАд'Ьть на оудовьемь стольци во всє(м) именїи 
а оу томь вєлїкьіи щкодьі дєтє(м) д'Ьють (XV ст. СЯ 40); 
Што прьісьілаль єси кь намь своєю посла Богоуша дья- 
ка... повєдаючьі намь вашу прьігодоу... штожь онь зь 
доконьчаньА своєю и крєсгьного цєлованьА вамь вьісту- 
пиль и люди свои модно вослаль оу вашу землю и шкоди 
вамь великим подєлаль (б. м. н., 1499 ВИ II, 447); шкоду 
и м є т и (2) зазнавати шкоди. мати шкоду: хто щкодьі 
имєєть о(т) животи(н) (XV ст. ВС 25); вд-ьлати 
(о у д и л а т и) шкоду (2) див. ОУДИЛАТИ; шкоду 
имати (2), .имати шкодоу (1) див. ИМАТИ 2; 
шкоду оучинити (8), оучинити ишкоду 
(1) див. ОУЧИНИТИ. 

2. перешкода (10): про то (ж) узр'Ьвшє сє(с) лие(т), а ви 
прїидЬтє к на(м) и до нашеи зємли ст» усими своими торгов- 
л'Ьми и товаро(м) не бо А чи с'Ь ни о(т) котории шкоди, за- 
ну(ж) е(ст) ва(м) наш А зємлА створена (Баків, 1447 Сові. 
II, 732); обадва ставьі в о динь час пустити и в одинь час 
заставити для того абьі не бьіло шкодьі кнАзю Семену, 
штобьі гораздо вода скніла ловити рьібьі (Луцьк, 1463 
АЗ І, 55); И коли нам богь поможет та добоудєм засЬ на- 
шю очизноу землю молдавскоую, а тогдьі нам, Стефаноу 
воєводї, да ест слободно и доброволно и отворєнно и без¬ 
печне и без жаднои шкодї ввити ис их милости зємлАх 
(Гирлов, 1499 ВО II, 422). 

3. відшкодування (14): а такьжє коли бьіхомь имь жолду 
не поплатили и щькодь тогдьі имь поволеваємь (!)... наеь 
оупоминати (Сучава, 1433—1443 АРМ); а хто то наше 
прїказаньє переступіть то(т) име(т) па(н)у то(г) села щко- 
доу ею платиш (XV ст. ВС 28); А також, кто коли имоут 
познати оу них кони или вольї... и доведєт наш члов-Ькь 
на Брашов-Ьнє из добрьіми лгодми... а Брашов-Ьнн да стра- 
т£т того кон(-Ь) или вол(а), а болше глобоу не имаєт ни 
грот, тоулко щобьі им бьш ишкод (1), а болше нищо (Су¬ 
чава, 1458 ВИ II, 262); 
шкоду заступить (1) відшкодувати: А коли 

бьт кн<А)зь Василєй не спустиль своєю ставу в тот час коли 
кн(А)зь Сємєнь спустить, а бьіла бьі шкода кн(А)зю Се¬ 
мену и кн(А)зь Василєй имаєть шкоду заступить (Луцьк, 
1463 АЗ І, 55—56); за щкодьі стояти (І) нести 
відповідальність за шкоду: мьі ильАшь воєвода... запи- 

суемьсА тьімь пношамь... ежь имаємь и слюбуємь имь 
жолдь платити... а за щкодьі стоимьі (Сучава, 1433—1443 
АРМ). 

4. спаш, потрава (2): ачь хто комоу потравить жїто жї- 
вотїною а на чїєи щкоде боудеть занАто оуставлАємь 
платіть ч'ія жївотїна (XV ст. ВС 25). 

5. (моральне зло) прикрість, шкода (1): про тожє слю- 
боуєму (1) и слюбили есмо нашемоу милому господареви... 
не помАноути тьі(х) листові королєвскьі(х) и панскьі(х) 
ко ишкоди королеви и кь завади (Бирлад, 1435 Сові. II, 
679). 
ФОРМИ: наз. одн. шкода 6 (1445 Сові. II, 729; 1457 Сові. 

II, 810; 1463 АЗ 1, 56; 1484 ЯМ; 1499 ВО II, 424); щкода 
1 (XV ст. ВС ЗО); ! ишкод, ишко(д) 2 (1452 Сові. II, 760; 
1458 ВО II, 262); зам. род. без шкода 1 (1457 Сові. II, 811); 
род. одн. шкоди 7 (1447 Сові. II, 732; 1457 Сові. II, 809; 
1463 АЗ 1, 55; ВО II, 295; 1489 АМВ; 1495 АЛМ 85; 
1499 АЗ І, 117); шкоді 3 (1499 ВО II, 422); щкоди 2 (XV ст. 
ВС 27 зв., 38); ишкоди 1 (1435 Сові. II, 677); дав. одн. 
ишкоди (1435 Сові. II, 679); знах. одн. шкоду, шкодоу 6 
(1433 Р 121, 123; 1456 ПМВП; 1457 Сові. II, 809; 1463 АЗ 
І, 56; 1495 ПЛИС); щкодоу, щькодоу 5 (XV ст. ВС 28, 
30, 32, 38 зв.; 1481 ВО II, 365); ишкоду 2 (1457 Сові. II, 
809); щкотоу 1 (1481 ВО II, 365); зам. наз. щобьі имь шкоду 
бьіло 1 (1449 Сові. II, 743); зам. род. бє(з) шко(ду) 1 (1456 
ПМВП); місц. одн. на щкодє (XV ст. ВС 25); наз. мн. 
щкоди, щькоди 5 (XV ст. ВС 10 зв., 28, 28 зв.; СЯ 39 зв.); 
шкоди 1 (1496 ОКИ В); род. мн. щкодь, щькодь 2 (1433— 

1443 АРМ; 1436 Сові. II, 706); шкодь 1 (1496 ОКИВ); 
знах. мн. йцдоди 15 (1433—1443 АРМ; 1436 Сові. II, 706; 
XV ст. ВС 7,7 зв., 8 зв., 9 зв., 25, 28 зв., 37 зв., ЗІВ зв.; 
1481 ВО II, 365 і т. ін.); шкоди 13 (1457 Сові. II, 810; 
1478 АЗ III. 17: 1495 ПЛИС: 1496 ОКИВ: 1498 ВИ II. 
413; XV ст. ВС 28 зв.; 1499 ВО II, 419, 420, 447 і т. ін.):, 
шкоді 3 (1499 ВО II, 419, 420, 422); ! щкодє 1 (1437 ОІЯ 
№ 8); ! шкодь 1 (1433—1443 АРМ); місц. мн. у щькодахь 
(XV ст. ВС 37 зв.). 
ШКОДИТИ, ШКОДИТЬ дієсл. недок. (5) 1. (чому) 

(завдавати втратил спричиняти шкоду) шкодити (4): 
о землАнА(х) которьі(и) на воиноу идоу(т) а оубогьі(м) 
людємь по своеи земли по сєлищо(м) шкодА(т) (XV ст. ВС 
27 зв.); А тєжь которьіє бьі хотели мита нашьі володими(р)- 
скиє обьєжьдчати иньшьіми дорогами а в томь мьітоу на- 
шомоу шкоди(т) и тьі бьі самь на тьі(х) помочь дава(л) (Петр- 
ків, 1489 АМВ). 

2. (кого) (ущемляти інтереси) кривдити (1): Вь книга(х) 
правєдньі(х) наши(х) пре(д)ковь нашихь пїсано коли 
моужь жене оумреть тогдьі жона все имєнїє своє брала а 
оу томь д'Ьти щкодила (XV ст. СЯ 40). 
ФОРМИ: інф. шкодити 1 (1489 АМВ); шкодить 1 (XV ст. 

ВС 38 зв.); шкоди(т) 1 (1489 АМВ); теп. З ос. мн. щкодм(т) 
(XV ст. ВС 27 зв.); перф. З ос. одн. ж. щкодила (XV ст. 
СЯ 40). 

*$2КОЬА ж. (3) школа: Тег, ]е$ШЬу сіііо как па згко- 
\и... теїаі, Іоі таіеГ зіагозіе пазготи гаріаіііі^сі^а їип- 
1у регси (Луцьк, 1388 ХРБ 105). 
ФОРМИ: знах. одн. згкоіи (1388 ХРБ 105); ор. одн. 

52ко1о]*и (1388 ХРБ 106); місц. одн. и кгкоіе (1388 ХРБ 106). 
ШКЬАЄ с., невідм. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві); гЬмь мьі дали и потврьдили єсмо имь... села на 
кород'Ь, на им'Ь пьткьєщи... и селище шкьАє (Сучава, 1448 
Сові. II, 323—324). 
ШК'БИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тЬ(м) ми... дали и потврьдили есми емоу отниноу єго, села, 
на им'Ь гдє дворь его бранищ-Ьри, а жоулєщи и шк'Ьи 
(Сучава, 1455 Сові її, 553). 
ФОРМИ: наз. шк^и (1455 Сові. II, 553). 
ШЛАХОТНЄ див. ШЛАХОТНЄ. 
*ІШГБХОТНЬ[И див. *ШЛАХОТНЬІИ. 
*ШЛЯХЕЦК1И прикм. (2) (стп. зііаскескі) (який 

належить шляхті) шляхетський: и вол но ему вь зд'Ьш- 
немь паньств'Ь нашомь жону пояти и титулу вшелякого и 
волности шляхецко'Ь, яко властному шляхтичови, тубьіл- 
цови, заживати (Луцьк, 1438 Р 141); а жошЬ Борисовой 
присудили есмо венець шляхецкій тридцать гривень сь 
тьіхь п(е)н(е)зей, што бьіль Гл'Ьбь Борису даль семде- 
сять копь грошей (Вільна, 1495 РИБ 620—621). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. шляхецкій (1495 РИБ 621); род. 

одн. ж. шляхецко* (1438 Р 141). 
ШЛЯХТА ж., зб. (3) (стп. згіасіїіа, сен. зіаіііе) (дво¬ 

рянство у феодальній Польщі і Литві) шляхта (2): а онь 
намь маеть, посполу з ьіншою шляхтою... службу воєн¬ 
ную отправовати (Луцьк, 1438 Р 141); 
шляхта хоруговная (1) (стп. згіасіїіа сЬог^- 

§іешпа) шляхта, що ставала на чолі народного ополчення 
під час воєнних дій: А такь мьі хогЬчи его вь зд'Ь(шнемь) 
панств-Ь нашомь... заховати, оного прьшмуемо и прияли 
есмо, яко челов-Ька зацного... которому... зь ласки нашое 
надаємо волносги в(шеля) ко'Ь... тако"Ь, какь иншьіи кин¬ 
зи, п(ан)ьі н шляхта хоруговньїе заживають (Луцьк, 
1438 Р 140). 
ФОРМИ: наз. одн. шляхта (1438 Р 140); дав. одн. шлях¬ 

ті (1438 Р 140); ор. одн. шляхтою (1438 Р 141). 
Див. ще ШЛАХТА1. 
*ШЛЯХТИЧЬ див. *ШЛАХТИЧЬ. 
ШЛАХЄТНЄ присл. (1) О шлАхєтнє в ро¬ 

же н ьі и (1) (стп. згіасіїеіпіе игосігопу) шляхетського 
роду: А при томь бьіли шлАхєтнє врожєньїн панове рада 
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н(а)ша кн(А)зь Вой(тє)х бискуп виленский, кн(А)зь ' 
Мартин бискуп жомойтскии (Вільна, 1499 Л5 І, 118). 
Див. гце ШЛАХОТНЄ. 
*ШЛАХЄТНЬ1И прикм. (7) (стп. згІасИеІ-пу) 1. (форма 

титулування шляхти) шляхетний (5): а при то(м) бьіли 
шлАхєтни панове па(н) спьіте(к) тарновскьш па(н) волчко 
перєслюжичь (Львів, 1414 Р 85); И такЬ(ж) шлАхетно(м)у 
ходорови дроугую половицю рєчєгова (Луцьк, 1445 Р 
148). 

2. благородний, достойний (1): мьі которьіи(ж) всА жи- 
вьіА рЬчи розоумо(м) прєвьішае(м), нЬ имаємь шлАхєт- 
ньі(м) обьічаємь наши(х) прє(д)ко(в) противитисА (Хотин, 
1448 Сові. II, 733). 

3. вірогідний, правильний (1): тако мьі с паньї оглАдав- 
ши єго листові иже суть шлАхетнии листове... а подлугь 
смолвьі оставили єсми бЬлєцко при бЬлцЬ (Львів, 1421 Р 94). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. шлахєтно(м)у (1445 Р 148); наз. 

мн. ч. шлахєтнии 2 (1421 Р 94); шлахєтни 1 (1414 Р 85); 
род. мн. шлахєтиьіхь (1414 Р 85); дав. мн. шлахєтиьі(м) 

(1445 Р 148; 1448 Сові. II, 733). 
! ШЛАХОТИНИ (ІШІАХОТНИИ) (1): мьі алєксандрь 

воєвода... знаменито чини(м)... ожь (!) есмо просили веле- 
можньі(х) паньї и шлА(хо)тини (!) пано(в) ра(дї) кролевс- 
кои... иже мьі слюбуемь и слюби(л) есми служити королю 

єго мл(с)ти и стои коруни (Банилів, 1455 Сові. II, 769). 
Див. *ШЛАХОТНЬ1И. 

ШЛАХОТНЄ, ШЛАХОТНЄ присл. (2)()шлАхотн£ 
в р о ж є н ь! и (2) (стп. згіасйеіпіе игосігопу) шляхетсь¬ 
кого роду: мьі Олєксандрь... чинимь знаменито... иж вба- 
чивши вЬрньш службьі и шлАхотнє вроженого кн<А)жати 
Костентина Ивановича Острозского... и хотАчи єго рьіх- 
лєйшого вчинити коу ТЬІМЖЄ вчинкомь емоу имЬнє н<а)шє 
именємь ЗвАгол... дали есмо ласкаве (Вільна, 1499 А8 
І, 117). 
Див. ще ШЛАХЄТНЄ. 
*ШЛАХОТНЬІИ прикм. (8) (стп. згіасіїеіпу) 1. (форма 

титулування шляхти) шляхетний (4): мьі,.. знамени¬ 
то чини(м)... ожь (І) есмо просили вєлеможньі(х) паньї и 
шлА(хо)тини (!) пано(в) ра(дї) кролєвскои... иже мьі слю- 
буємь и єлюби(л) есми служити королю єго мл(с)ти (Ба¬ 
нилів, 1455 Сові. II, 769); ино оузрЬвши невиность мою 
вєлимужинии (!) панови... коруньї польскоЬ... и с ЬІНЬІМИ 
(так.— Прим, вид.) пасаньїми (!) и шлАхотньїми паиьі 
землАньї рускихь зЬмль... не хотАчи да(т) загину(т) мнЬ... 
и вьібавили мА... ис того Атства (так.— Прим, вид.) (Кре¬ 
менець, 1434 Р 130); також и сими рази, по жадаиїю кроль 
єго милости, що коли к нам присл ал по єго милости вир но¬ 
го и шлЬхотнего посла по пана Добека из Бишов, а ми 
лєпак слоубоуємь ... господа реви нашемоу... абьіхом сЬ 
сь єго милости видЬли и голдовали (Новий Град, 1479 
БО II, 351). 

2. (що стосується шляхти) шляхетський (3): Хто ме- 
нить шлАхтичомь а не з родоу шлАхотного (XV ст. ВС 6 
зв.); 
шлАхотньїи человЬкь (1) шляхтич: Оустав- 

лАємь з ра(до)ю наши(х) пано(в) колїжь которьш рьіцерь 
алюбо которьш шлА(х)тньіи чіївкь не боудеть перєсоудомь 
оважонь... имєетсА своєю роукою о(т)присА(ч) и очи¬ 
стіть (XV ст. ВС 26 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. шла(х)тньж (XV ст. ВС 26 зв,); 

род. одн. ч. шлАхотного 1 (XV ст. ВС 6 зв.); ! шлахо(т) 

1 (XV ст, ВС 18 зв.); знак, одн ч. шлахотньіи 1 (XV ст. 
ВС 18 зв.); шлЬхотнего 1 (1479 ВИ II, 351); знах. мн. ч. 
! шла(хо)тини (1455 Сові. II, 769); ор. мн. шлахотньіми 

(1434 Р 130; 1435 Р 132). 
Див. ще *ШЛАХЄТНЬ1И. 
*ШЛАХТИЧЬ ч. (23) (стп. 52ІасЬсіс) (належний до дво¬ 

рянського шляхетського стану ) шляхтич: К Іоти, ]е&і- 
ІіЬу сЬгезГдапіп... гапц пекоіоги]‘и гасіаі... гаппоти та)еі* 
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бозуГ ^сгіпііі росІІиЬ гап )еЬо, іако згіасіїіісги (Луцьк, 
1388 7.РВ 104); и волно ему вь здЬшнемь паньствЬ на- 
шомь жону пояти и титулу вшелякого и волности шля- 
хецкоЬ, яко властному шляхтичови, тубьілцови заживати 
(Луцьк, 1438 Р 141). 
ФОРМИ: наз. одн. шла(х)тичь (XV ст. ВС 29, ЗО зв.); 

род. одн. шл/?і(х)тича, шлА(х)тїча (XV ст. ВС 11); дав. 
одн. шла(х)тичю, шла(х)тїчю 7 (XV ст. ВС 29, 29 зв., ЗО 
зв., ЗІ; СД 9 зв.); 82ІасНїіс2іі2 (1388 2РЬ 104, 105); шлях¬ 

тичови 1 (1438 Р 141); знах. одн. шл/д(х)тЇ4а, шлм(х)тича 

2 (XV ст. ВС 24 зв., 34 зв.); ! шла(х)та 1 (XV ст. ВС ЗО зв.); 
ор. одн. шлахтичомь, шлахьтичомь, шла(х)тичо(м) З (XV 
ст. ВС 6 зв., 18 зв.); ! шла(х)тичо(в) 1 (XV ст. ВС 31); 
місц. одн. о шла(х)тичю (XV ст. ВС 7 зв.); род. мн. 1 шлм(х)- 

ти(чв) 1 (XV ст. ВС 29); знах. мн. ! шлатичовт, (XV ст. 
ВС 18 зв.). 
Див. ще ШЛАХТА2. 
*ШЛАХТЇЧЬ див. *ШЛАХТИЧЬ. 
ШЛАХТА 1 ж., зб. (1) (стп. згіасігіа) шляхта: Хочє(м) 

о(т)коуль изьіскь алюбо прїбьітокь прїхо(ди)ть о(т)тоулє 
те(ж) и казнь имееть бьіти што(ж) наши шлА(х)тА и наши 
землАньї своє племА забївають (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. шла(х)та (XV ст. ВС 29 зв.). 
Див. ще ШЛЯХТА. 
ШЛАХТА2 ч. (4) (стп. 52ІасЬсі§) шляхтич: Ачь 

рьіцерь алюбо шлА(х)тД шлА(х)тїчю раноу оучини(т) до 
крови имЬє(т) емЖ платїти (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: наз. шлахта, шла(х)та (XV ст. ВС 24 зв., 

29 зв.; СЯ 9 зв.); знах. іпла(х)та (XV ст. ВС 8). 
Див. ще *ШЛАХТИЧЬ. 
*ШЛАХЬТИЧЬ див. *ШЛАХТИЧЬ. 
ШОК А ч. (1) (особова назва): а на имЬ цигано(м), троуцЬ и 

еь чєлЬдою си... шока и еь чєлЬдью си (Сучава, 1462 Сові. 
О. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. шока (1462 Сові. £>. 11). 
*ШОЛДА ч. (2) (особова назва): мьі стєфа(н) воєво(да)... 

знаменито чини(м)... оже прїидоша, прЬ(д) нами и прЬ(д) 
оусими нашими мо(л)давскими бояри мт»рина и сестра єи, 
стана... нєпоти шолди... и розделили свои правій од¬ 
нини, села, що били оуика и(х), шо(л)да (Сучава, 1493 
Сові. О. 44—45). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. що били оуика и(х) шо(л)- 

да (1493 Сові. В. 45); род. одн. шолди (1493 Сові. И. 45). 
ШОЛДАНЬ ч. (2) (особова назва): мьі александрт. воє¬ 

вода... чинимь знаменито... оже есмьі оузАли о(т) тамрь- 
ташовци о(т) шуму з а пАть дворьі татарь с волею шолдань 
Петрову и дали єсмьі ихв монастиреви стго никольї о(т) 
полАньї (Сучава, 1411 Сові. І, 95). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. с волею шолдань (1411 Сові. 

І, 95); зам. дав. есми дали Шолдань петрови (1411 
439). 

*ИЮЛДГ£НЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): (ино мьі)... єсми дали и потврьдили мьрини тоти 
вишєписанїи села... на доумитрЬ на имЬ шо(л)дЬнїи н 
брьльлещїи (Сучава, 1493 Сові. Г). 45). 
ФОРМИ: наз. шо(л)дьнїи (1493 Сові. В. 45). 
*ШОЛКЬ ч. (4) шовк: а коли ймуть купити татарскьш 

товарь у сочавЬ или шолкь, или перець, или камкьі... оть 
гривну, у сочавЬ по три гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 630); 
А коли имоут коупити татарскьш товарь или заморскьіи 
оу СочавЬ: или шолкоу, и перець, и камхи... а онн абьі пла¬ 
тили от гривноу три гроши мито (Сучава, 1460 ВВ II, 273). 
ФОРМИ: род. одн. шолкоу (1460 ВВ II, 273); знах. одн. 

шолкь, шолкь (1408 Сові. II, 630; 1456 Сові. II, 788). 
ШОЛОМОНОВА КРЬНИЦ'Б ж. (3) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): и досталось мьрини, оу єи ча(ст), 
села, на доумитрЬ, на имЬ шо(л)дЬнїи... и шоломонова 
крьницЬ (Сучава, 1493 Сові. В. 45). 
ФОРМИ: наз. одн. шоломонова крьницЬ (1493 Сові. В. 45)_ 
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* ШОЛТИСЬ ч. (7) (ста. згоііуз, мад. зоїіезг, сен. 
зсЬиШіеіге) солтис: ОуставлАємь и прїказоуємь все(м) 
шє(л)тїсомь дховньїмь и св€(т)скьімь по(д)лоугь и(х) 
имєнїя и сїльї имаю(т) с намї поитї на ж(д)ую (!) валкоу 
(XV ст. ВС 11 зв,— 12), 
ФОРМИ: наз. одн. шо(л)ти(с) (XV ст. ВС 31); місц. одн. 

о шє(л)тїсє 1 (XV ст. СЯ 9 зв.); шїльтїсоу 1 (XV ст. СЯ 
9 зв ); род. мн. ! шьтїсо(в) (XV ст, ВС 32); дав. мн, шє(л)- 
тїсомь (XV ст. ВС 11 зв.); місц. мн. о шєльтисєхь, шє(л)- 
тисє(х) (XV ст. ВС 5 зв., 11 зв.). 
Див. ще ШОЛТОУЗЬ. 
ШОЛТОУЗЬ, ШОЛТОУЗ ч. (18) (молд.г стч. зоїіуз, 

мад. 50ІІЄ52, сен. зсЬиШіеіге) міський голова або сільсь¬ 
кий староста у Молдавському князівстві: нїскоє поклонє- 
нїе бїровоу о(т) брашова, о(т) мєншаго прїятєлЬ г(с)ва 
ти, шо(л)тоуза хьрлЬ о(т) брьла(д) (Бирлад, 1434 Собі. 
її, 675); мьі Стефан воєвода... знаменито чиним... оже тоти 
истиннїи шолтоузове и пар гарове и оуси наши мєшчанє 
от мЬста от Брьлад... прїидоша прАд нами... и оупросили 
сєбь от нас како абихмо им досмотрили старій их хотар 
(Бирлад, 1495 ВБ II, 62—63). 
ФОРМИ: наз. одн. шолтоузь, шолтоуз, шо(л)ту(з) 

(1449 Собі. II, 743; 1452 Собі. II, 760; 1458 ВО II, 262); 
род. одн. шо(л)тоуза 1 (1434 Собі. II, 675); ! жо(л)тьіза 1 
(1434 Собі. II, 675); дає. одн. шолтоузоу, шо(л)тузу (1447 
Сові. II, 732; 1476 ВО II, 337); наз. мн. шолтоузи, шо(л)- 
тоузи 5 (1458 ОІЯ«А» 513; 1479 ОС 140; 1481 ВО І, 256); 
шолтоузове 2 (1495 ВО II, 62—63, 64); шолтоузи 1 (1458 
П/к«л» 512); зам. род. с. волею шолтоузьі 1 (1453 Собі. II, 
445); дає. мн. шо(л)тузомь 1 (1435 Собі. II, 692); шо(л)ту- 
зє(м) 1 (1435 Соя/. II, 694). 
Дие. ще -ШОЛТИСЬ. 
*520МУІ див. СЕМЬІЙ. 
*ШОМОУЗЬ див. *ХРОУЗКИИ ШОМОУЗЬ. 
*1ІІОПРЬЛЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Ино ми... дали и потврьдили слоугам нашим 
Игнатоу и братоу єго Іон Тинтюлоу той прАдрєчєнои по¬ 
ловина сєлищи от Шопрьлєщїи (Сучава, 1483 ВО 1, 275). 
ФОРМИ: род. Шопрьлєщїи (1483 ВО І, 275). 
Див. ще *ШОПРЬЛАНЬІ. 
*ШОПРЬЛЬ ч. (2) (особова назва): И оуставшє слоуга 

наш Игнат (и брат єго Тин)тюл и заплатили оусє исполна... 
пинЬзи... оу роуки НЬгши, дочка Михьила Шопрьл(а) 
(Сучава, 1483 ВО І, 275). 
ФОРМИ: род. одн. Шопрьла, Шопрьл(а) (1483 ВО І, 

274, 275). 
*ШОПРЬЛАНЬІ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): А хотарь той пол сєлищи да ест от вьсєго 
хотарь половина от ШопрьлАнь и от оусих сторонь по ста- 
ромоу хотароу (Сучава, 1483 ВО І, 275). 
ФОРМИ: род. Шопрьлмнь, Шопрьлмн (1483 ВБ II, 274, 

275). 
Див. ще ^ШОПРЬЛЄЩЇИ. 
ШОСТОВСКІЙ ч. (1) (особова назва): а с нами в тот чась 

бьіли пань Олєхно Скорута... Петрь Шостовскій (Київ. 
1491 АрхЮЗР 8/1V, 158). 
ФОРМИ: наз. одн. Шостовскій (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158). 

*ШОСТЬІИ числ. (14) шостий: подь лЬтомь бжья наро- 
жінья тисАчего триисоть шистьцАтого шєстого коупиль 
пань петрь радцБовьскии д'Ьдицтво пнєкольть оу шюл- 
жичювь (Перемишль, 1366 Р 12); Рузап лу Игголуіе \у іііо 
згезіу Іузіасгпоіе сіечуіаізоіпоуе сілуасісіаіоіе озшоіе іпсіук- 
1а 5205іоЬо (Ужів, 1420 А8 І, 25—26); Ино мьі... дали и 
потврьдили... слоузь нашємоу паноу Аврамоу дїякоу от 
вистр'ЬгЬ тотоу прАдрєчєноую шєстоую част село (!) от 
Оничан (Сучава, 1490 ВО II, 442). 
ФОРМИ: род. одн. ч.л с. шостого, згоктопо 3 (1420 А5 І, 

26; 1487 АЗ І, 87, 241); шєстого 1 (1366 Р 12); знах. одн. ч. 
шести (1473 ЗНТШ V, 3); наз. одн. с. шосто (1488 А8 1, 

242); наз. одн. ж. шєстаа (1487 ВО І, 297); род. одн. ж. 
шостоє 1 (1474 АЗ І, 69); шестое 1 (1472 АрхЮЗР 8/ІІ1, 3); 
знах. одн. ж. шєстоую (1487 ВО 1, 297; 1490 ВО І, 442). 
ШОФЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли исвідни 

пань еудивои староста кракувьскии... пань маршалко 
шофь (Бохур, 1377 Р 24). 
ФОРМИ: яаз. одн. шофь (1377 Р 24). 
*ШОФЬЛТЬ ч. (1) (особова назва): а на им’Ь цигано(м), 

троудЬ и сь челЬдою си... шофь(л)ть и сь челЬ(д)ю си (Су¬ 
чава, 1462 Собі. О. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. шофь(л)ть (1462 Собі. О. 11). 
ШПИЦА, ШЬПИЦА ч. (3) (особова назва): И Нагорка 

и Шпица не хотели того ждать и вьступили сь нимь у 
еднан(ь>е передь добрими людьми (Краків, 1489 РИБ 
433). 
ФОРМИ: наз. одн. Шпица, Шьпица (1489 РИБ 433); 

знах. одн. Шьпицу (1489 РИБ 433). 
ШПЬТОРЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): ТЬм ми... дали и потврьдили єсми ємоу... се¬ 
ла на им’Ь Гостилєщи... и Шпьторєщи (Сучава, 1459 ВО 
І, 35). 
ФОРМИ: наз. Шпьторєщи (1459 ВО 1, 35). 
ШПЬІРКА ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьіли доб¬ 

рий петро суди А пєрємьіскии... шпьірка нораєвскии (б. 
м. и., 1419 Р 91). 
ФОРМИ: наз. одн. шпьірка (1419 Р 91). 
*ШРОТЬ ч. (1) (ста. зггоі, сен. зсЬгоі) подовжні куски 

м’яса: Вол но резникомь... бьідло купуючи, в ринку и в 
клеткахь своихь тушами и чвертями, и на шроти рубаю¬ 
чи, кому хотя продавати волно (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: знах. мн. шроти (1389 РЕА І, 27). 
ЛІТАНЬ ч. (1) (особова назва): А при томь били свЬдци: 

пань янь Краковскій сь Тарнова... пань Мичекь Штань 
(Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6). 
ФОРМИ: наз. мн. Штань (1408 АкЮЗР І, 6), 
ШТБЬІ див. ШТОБЬІ1. 
*ШТЄФАНОВЬ див. ЩЄФАНОВ. 
ШТЄФАНЬ див. ЩЄФАНЬ. 
*ШТЄФОУЛЬ див. ЩЄФОУЛЬ. 
*ШТИБОРЬ див. СТИБОРЬ. 
ШТИРИСТА числ. (1) чотириста: а писак листь, мцА 

їюнА, оу шести день, на стго дорофЬА, подь лЬти БжїА 
НарожЬнїА, ТисАща, штириста, сЬмдєсАть Трєтого, лЬта 
(б. м. и., 1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: наз. штириста (1473 ЗНТШ V, 3). 
Див. ще ЧОТЬІРИСТА, ЧТЕРИСТА. 
ШТО1, ЩО, ЧТО, ШЬТО, !ЩТО займ. (1306) 1. (від¬ 

носний— приєднує підрядні речення) (1267) а) (означаль¬ 
ні) що, який (ПОЗ) (у постпозиції — без співвідносного 
слова або узагальнюючого займенника у головному реченні) 
(764): а даль єсмь и землю рольную и сь сЬножатьми што 
к тому дворищю слушаєть (Казимир, 1349 Р 3); купиль 
пань пєтрашь дЬдицтво в аньни раднвоньковоЬ дЬднину 

єє и вотнину што по нюи оць даль (Перемишль, 1359 Р 10); 
А изь рАшювьскои волости приходить поль тритья ста 
коло(д) опрочє волАнь што на волн сЬдАть (б. м. к., 1386— 
1418 Р 35); тогдьі я па(н) староста пєтрашь с зємлАньї оучи- 
нили есмьі межи ими завитьш рокь на (вьі)вєдЬньє граници 
кто межи ими оукажєть твердЬишимь листомь и знамєнн 
што соуть на листЬ тоть зьіскаль (Галич, 1401 Р 65); а на 
той сторонЬ ставоу всмордвЬ дворище барановича вьіслоу- 

гоу оца єго штожо оць єго вьіслоужьіль на вєлико(м) кнзи 
витовтЬ и то єсмо ємоу дали (Луцьк, 1451 ДГШХ); а тоуть 
же члвки три што подьімьщиньї не даю(т) а ловьцовь пАть 
што в ловьі ходять (б. м. н., 1471 ЛКЗ 92 зв.); В Берестьи... 
делаль его милость личбу с ключником берестейским Лев- 
комь Боговитиновичомь а з Немирею, што держали от его 
милости мито берестейское (Вільна, 1497 АЛРГ 79); ми 
Стєфань воєвода... Знаменито чиним(ь)... оже... наши 
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слоугьі... продали... єдно село на Сереті на имі Пєлєтю- 
чєщи нижнїи що бьіли коупили они тоє село от Косте (Су- 
чава, І 500 НА 260); 

(у постпозиції — із співвідносним словом або узагальню¬ 
ючим займенником у головному реченні) (136): то все есмо 
потвердили... со всіми оужитки што ньініки сут (Судомир, 
1361 АСІ 6); а имієть тоє село держати и оуживати со всЬ¬ 
ми єго пожитки и оужитки што к нєму здавна прислуха- 
ють (Коломия, 1424 Р 102); 2апіигЬу ренто зеЬо росгаїі 
іезто зіускаіі розої ^азг іесІеі і йочтогуі: сіеу о іот регетігуі, 
52Іо зо кпіагіет Зг^ЦгуккауІот (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140); а тьіе двЬ части того именіа... запродаль 
есми е. м. за пятьдесять копь гроши, окромь тихь пенязей, 
што е. м. даль за тоє именіе моє пану Василю Семашкови- 

чу (Степань, 1449 АЛМ 8); Мм(с)тию (!) бжию ми кнгиньї 
(так.— Прим, вид.) олєска(н)доваА (1) наста(с)я... с нашими 

дЬ(т)ми... придали есмо оу до(м) Стьія тр(о)ци к манастьірю 
Сєргиєвоу двЬ волости наши(х)... со всЬми пошлинами и 
С лю(д)ми што... к тьі(м) волостє(м) прислоушали 
(Київ, 1459 Р 174); А мнЬ кн(А)зю СємЬну мЬншому не 
вступати сА в тьіє имЬньА... што сА достали брат(у> моє¬ 
му кн(А>зю Михайлу (Вишнівець, 1482 АЗІ, 81); и з ласки 
нашое подле даниньї кнегини Семеновое Александровича, 
кнегини Марьінн... то потвержаемь симь нашимь листомь 
Ивашку Полозовичу... вечно зь землями... и тьімь озером, 
што подь Те(ре)бенемь (Городно, 1497 РИБ 683—684); 

(в інтерпозиції — без співвідносного слова або узагальню¬ 
ючого займенника у головному реченні) (135): Про то я... 
записала есми... десятину кь светому Спасу кь Кобрьшю, 
и зь млина, што на рЬцЬ на КобринцЬ, десятую мЬрку оть 
жита (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); Сє я кн(А>зь Юри 
Василєвич Острозского продал есми дЬлницоу свою иван- 
скую, штоми сА в дЬлу достала брату своємоу (Берестя, 
1448 АЗ І, 44); служать вь мене бояре Смоленскіе... а 
зь ихь имЬней што подь господаромь мають, сполна гос- 
подару є. м. служба идеть (Вільна, 1495 АЛМ 83); А и 
привилїєщо имали Мароушка... и плємєница єи... тота 
привилїА загибла (Гирлов, 1499 ВО II, 155); 

(в інтерпозиції — із співвідносним словом або узагаль¬ 
нюючим займенником у головному реченні) (54): пак ли бьі- 
хо(м) імо не воротили на і дє(н) Ако ту написано тогда гро- 
до на(ш) галичь ис тою волостию што к нєму прислушаєть 
тому исному и воєво(д)... заставити имаємьі (Луцьк, 1388 

Р 37); Во имА божьє знаменито бу(д)... ижє пришєдь прєд 
на(е) и прєд тьї добре што с нами у тоть ча(с) сЬдЬли хмЬль 

крщєнє... добьіва(л) на воитку сулимовскємь половини су- 
лимова (Львів, 1412 Р 81); А тьіи люди што оу тулинахь 
штобьї єго били послушни (Київ, 1457 Р 166); а коли ж 
сАдоуть на соуді тогдьі тьіи(ж) жалобьі што сА прє(д) ними 
дЬють имаю(т) гоуть соуди(т) (XV сг. СЯ 43); Тоє... 
чьтири села що дали смо имь измЬноу, да соуть томоу... 
монастироу Бистричьскомоу от нас оурикь (Ясси, 1500 
ВО її, 173); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (14): а што той грамотЬ писано тую жь правду ли- 
товьскьгмь князємь держати (б. м. н., 1352 Р 6—7); а што 
наложнт кнАз Михайло... на тоє имєнє... и он маєт тот 
наклад отложити (Острог, 1488 АЗ І, 88); а што есте єго 
запись оть нєго кь намь принесли, и мьі тоть запись есмо 
прьіняли (б. м. н., 1496 ВО II, 405); 

б) (додаткові) що (124) (у постпозиції — без співвіднос¬ 
ного слова або узагальнюючого займенника у головному ре¬ 
ченні) (15): Сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч)... о(т)пи- 

саль єсмь своєи жєнЬ... свою очиноу... а та же что єсмь 
подава(л) имЬнїа боАро(м) свои(м) (Київ, 1446 Р 154); 
оуставлАємь коли (ж) боудєть у нашомь дворе пєрє(д) на(с) 
позвань алюбо прє(д) соудьи тогдьі пово(д) алюбо соудья 

имє(т) ємоу росказать виноу за што позвань (XV ст. ВС 
14 зв.); кто боудєт господарь нашєи зємли... тот бьг им не 
пороушил иашєго даанїА... заноужє єсмьі им дали и пот- 
врьдили за их правоую слоужбоу, и за що они коупили соби 
за свои правїи пинАзи (Ясси, 1500 ВО II, 176); 

(у постпозиції — із співвідносним словом або узагальнюю¬ 
чим займенником у головному реченні) (71): ана продала 
пєтрашкови радьцЬовьскому свою дЬднину и вотнину оу 

вЬки... со всЬмь што коли оца єЬ прислушало (Перемишль, 
1359 Р 10); Дали есмо и записали владицЬ ормєньскому 
под Луцкомь село... на веки и со всимь с тьімь, што к тому 
селу издавна слушаеть (Київ, 1445 ЗНТШ СXV, 19); аби 
тоє што к ва(м) писали безо лети писали (Брест Куявсь- 
кий, 1447—1492 ЛКБВ); то єсть мито тим, що идоут до 
татарь (Сучава, 1456 Сові. II, 789); и заставила есми тоє 
село своє ПьАнь кн(А)зєм... со всим с тьім што коли здавна 
к тому моєму селу кь ПьАню прислоухало (Острог, 1481 
АЗ І, 77); И потвержаемь тьге люди симь нашимь листомь... 
со всими входи и приходи, и со всимь зь тьімь, што здавиа 
кь тнмь людемь прислухало (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2,58); 

(у препозиції — із співвідносним словом або узагальнюку 
чим займенником у головному реченні) (26): што ієстє про¬ 
сили нась абьіхомь вась пустили (до лучцька тьрговать) 
ми хочємь ради то учинити вамь (б. м. н., 1341 Р 2); што’ 
било ємоу дати оу еєрєти то имєть дати оу дорогоуни (Су¬ 
чава, 1434 Сові. II, 669); а што проробили новини по рач^ 
вамь и под волнинь (!) тьгмь бьі дали покои (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/\У, 21); што би мАло того мита прийти: 
то маєм ему оттрутити в наши пенези в тую ж суму (Вільна, 
1489 АЛРГ 82); 

(у препозиції — без співвідносного або узагальнюючого 
займенника в головному реченні) (10): а што привєзєть изт» 
бєсарабь или перець или баволну или будь што... у бакові 
польрубєль еєрєбра (Сучава, 1408 Сові. II, 631); што есми 
вьіслоужи(л)... даю о(т) своєє вьіслоуги... стмоу николє 
поустьіньскомоу... тоую зє(м)лю (Київ, 1427 Р 108); 

(в інтерпозиції — із співвідносним словом у головному 
реченні) (2): а то мьі што єсмо вьішє писали, слюбоуємь 
имь вічно здержати (Сучава, 1456 Сові. II, 791); а то ми, 
што єсмо вам писали слюбоуємь им вічно здержати (Суча¬ 
ва, 1460 ВО II, 276); 

в) (підметові) що (16) (у постпозиції — із співвідносним 

словом у головному реченні) (3): Сє же коли сна моєго 
изьємльтсА (так.— Прим, вид.) валфромія а по єго животі 

кого бь избьрєть (так.— Прим. вид.)... тому все (то) што 
к цр(к)ви прєдаль єсмь (б. м. н., бл. 1350 Р 8); а бЖдє(т) 
лї ранє(н) тоть алюбо заби(т) што жита борони(л)... тогди 
имєєть раньї плати(т) (XV ст. ВС 29); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному 
реченні) (8): а што може причинити болшє межи тіми 
вжитки то на своє поліпшіньє (Львів, 1370 Р 18); а што 
оузможєть осадити на ті(х) хотарє(х) и тоє да моу боудєть 
сь вьсімь правомь (Сучава, 1431 Сові. 1, 317); што(ж) изь 

віка к то(м)у ричєговоу Прислоухаєть то и нні имаєть 
Слоухати (Луцьк, 1448 Р 148); а чого есмьі сестреницамь 
своимь не отдаль ихь скарбу, тоє и тепере (!) у мене єсть 
(Вільна, 1493 АЛМ 163); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (1): А што 
оу німєцкихь правіхь сідАть на ланохь... одну колоду 
дають ись лану (б. м. н., 1386—1418 Р 35); 

(в інтерпозиції—із співвідносним словом у головному 
реченні) (4): пак тот што имєт жити оу тот домь бьі хотіль 
нішто от тіх держати, тогда имоут (? — Прим. вид.) с 
містом терпіти (Сучава, 1434 Со5^. II, 670); тогдьі тоть што 
коупїть имєєть слоужєбнїко(м) соусєдьі того имєнїя поз¬ 
вать (XV ст. СЯ 42 зв.); тоє все вьішєписа(н)ное що сі 
достало оу єи ча(ст) да є(ст) єи (Сучава, 1493 Сові. О. 45); 

36* 
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г) (способу дії) що (7) (у постпозиції— із співвідносним 
словом у головному реченні) (5): и мьі емоу дали и записали... 
тьіє села... со всєми входьі и приходьі... и так што в тьіх 
имєнАх собє примьіслить и на нову корени посадит _(Київ, 
1437 А $ І, 34); а заставила єсми тоє село своє ПьАнь 
кн(А)зєм их... по томуж, в чом мне пан мой Игнат Боро¬ 
вик записал (Острог, 1481 А 5 І, 77); И мьі... тьіе корчьмьі 
Вруцькіе продали по тому, за што бьіль тоть... купиль 
(Радомль, 1487 РИБ 228); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (2): а заста¬ 
вила єсми кн(А)зєм их м<и)л(о)сти... село своє... по своєи 
доброй воли, в чом мне записал пан мой Игнат Боровикь 
(Острог, 1481 А 5 І, 77); 
д) (міри або ступеня) що, скільки (4) (у постпозиції — 

без співвідносного слова в головному реченні): а бЖдє(т) 
па(к) то(т) пань силє(н) што бЖдє(т) соу(д)я бояль сА 
сла(т) до нє(г) заклад (у) бра(т) тогдьі мгє(т) намь заплати¬ 
ти виноу (XV ст. ВС 16 зв.— 17); а мьі заплатимо грошми 
по чє(м) фрАзьскоє сєрєбро идєть (б. м. н., 1411 Р 77); 

е) (причини) що (4) (у постпозиції — без співвідносного 
слова у головному реченні): да прєбудуть жє непорушно 
подь анаеємою за што здє дєи г(с)ди намь побьіть и з(д)р- 
вїє (Холм, 1376 Р 22); а тако(ж) никто да не смі (!) стано¬ 
вити товарь брашова за що сА... лихо чини(т) оу сакоуліхь 
(Сучава, 1437 ОІП № 8); 

є) (часові) що (1) (у постпозиції — із співвідносним сло¬ 
вом у головному реченні): Я, Андрей Александровичь... 
державна кіевскій на тот чась што гдрь нашь король 
его млсть даль игумену и старцом стого великого никольї 
мнстря Пустьінского дві нивки (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/IV, 158); 
ж) (підрядно-приєднувальні) що (6): оучинит(ь) которьіи 

добрьіи члвкь кривду, любо воєвода а любо пань оучинити 
неправу ис нимь ажє самь не можєть заплатити Тоть истинь- 
ньіи што жє оуложать єго вину хочєть ли самь король за¬ 
платити за нь а єго дідичьство собі оузАти (б. м. н., 1352 
Р 6); К Іогпа, ІезШЬу сйгезі’іапіп... гапи пекоіогиіи га- 
сіаі, луіппуі *ако\\гуі таіеі’ \уіпу гаріаіііі, сгіт таіеі’ 
пат сгоіот Ьііі (Луцьк, 1388 ХРБ 104); Але хочоумь єго 
миловати и оу чти... держати... И села, имєниа твоя 
оусЬ єсми тоби воротили, на що ймеш поставити привилиА 
ис права (Сучава, 1460 ВО II, 270); а каза(л) твоє(и) мл(с)- 
ти повєдити... ижь о(т)ца нашого... Казимира... богь 
доушу его млти с того свєта собраль, чого жь мьі тяжко... 
жалуємь (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ); 

з) (вводить вставні речення) що (2): мьі сами нашомоу 
прьіАтєлю маємь бьіти до помочьі, вимін Аючьі то, чого боже 
нє дай, нижьли боудємь иміти какоую налогоу, на нашоу 
землю (Сучава, 1442 Сові. II, 716); а чого Б(о)жє заховай 
штосА надо мною пригодит, по моємь животі нє всту- 
патисА в тую землю жоні моєи (Луцьк, 1490 А5 І, 92). 

2. (неозначений) щось, що-небудь, скільки-небудь (28): 
І їеі іезНіЬу сйгезііапіп... шеї 52Іо \гсгіпШ... ша]е! Ьуіі 
кагап (Луцьк, 1388 ХРБ 106); И ми Бориса вспьітали: ві- 
даешь ли што на него какіе річи, мовь на него теперь пе- 
редь нами (Вільна, 1495 АЛМ 84); не мєль вашой милости 
посол ь чьімь заплатити тоту паню (б. м. н., 1499 В О II, 450). 

3. (питальний) що (4): О жене котопои моужь оумрє(т) 
а при чомь маєть заста(т) (XV ст. ВС 31 зв.); а кн(А)зь 
Семен Василєвич вол єн тни иміньА продати... и што вол А 
єго над тьіми иміньи вділати (Володимир, 1470 А5 І, 65). 
О у сполуч. що з а (4) див. ЗА3; ни во што обер¬ 

тати (1) див. *ОБЄРТАТИ; ни во што оборочати 
(2) див. *ОБОРОЧАт 
ФОРМИ: наз. што, що, шьто, сгсхо, кого, кіЬо, 

82ІЬо, 82*0 738 (1349 Р 3; 1377 Р 24; 1409 Л/К«А» 437; 
1424 Сові. І, 162; 1451 Сові. II, 403; 1467 ВО І, 123; 
1473 ВО І, 187; 1487 А8 І, 86; 1492 Сові. 5. 162; 1495 ВО 
II, 43; 1500 РА 260 і т. ін.); что 7 (1414 Сові. І, 111; 1436 
Сові. II, 701; 1458 МІН. Оос. 122; 1468 ВО І, 125; 1489 ВО 

І, 376; 1493 ВО II, 6; 1500 80 7); ! щто 1 (1361 АСІ 6); 
род. чого, чо(г) 6 (1442 Сові. II, 716; 1457 Сові. II, 809; 
1490 А8 І, 92; 1492—1493 ПВФЧ; XV ст. ВС 6 зв.; 1498 
АЛМ 163); чєго 1 (XV ст. ВС 22); дав. чомоу 1 (1484 ЯМ); 
чє(м) 1 (1411 Р 77); знах. што, що, шьто. 8*Ьо 522 (1359 
Р 10; 1400 Сох*. І, 37; 1408 Сові. І, 61; 143І ГВК.Л 7; 1444 
АрхЮЗР ІДИ, 8; 1449 АЛМ 8; 1453 ОІЯ«А» 503; 1470 
ВО І, 155; 1487 А8 І, 85; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); что 6 
(1411 Р 77; 1446 Р 154; 1448 Сові. II, 305; 1458 МіН. Оос. 
122; 1479 ВО І, 221, 222); ор. чимь, чимь, чим, чи(м) 
С2ЇШ 10 (1387 СП № 12; 1388 ІРБ 104; 1393 Р 51; 1433, 
ЗНТШ ^XXVI, 141; 1453 Сові. II, 461; 1455 Сові. II, 775; 
1457 Сові. II, 811; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28; ВС 24; 1463 
А 8 І, 56); чьім 1 (1499 В О II, 450); місц. в (при) чомь, 
чомь, чом, чо(м) (1459 Р 172; 1481 А8 І, 77; 1495 ВМЗД; 
1496 ВО II, 405; XV ст, ВС 8, 31 зв., 36, 38 зв.; СЯ 9; 1498 
ВО II, 413 і т. ін.). 
Див. ще ЦО. 

ШТО2, ЩО, ЧТО спол. (204) (приєднує підрядні речен¬ 
ня) 1. (додаткові—у постпозиції) що (148): Мьі кнА(з) 
литовьскии кнА(з) олєксандро корьАтовичь... чинимь 
свідочно,,, што жь бьіль брать нашь... ппндаль млинь кь 

цркви кь матці бьи оу смотричи (Смотрич, 1375 Р 20); 
мьі кнАзь Фєдорь любортовичь чинимь свідочно и знаємо 
ажє што пань данило задєрєвєцкии дажбоговичь замі- 
ниль сА сєльї ис воитомь ись зудєчовьскимь (Зудечів, 1411 
Р 78—79); мьі богдан воєвода... вьізнавами... листомь... 
що имаєть намь пань дєтрихь приати сь оусимь своимь 
животомь (Сучава, 1449 Сові. II, 746); присьілаль да (І) 
на(с) Бгомолєць нашь архима(н)дри(т) пєчє(р)скїи с кїє- 
ва и вся братїя... жалоуючися на митрополита кїєвского 
и всєя роусїє што и(м) насилїє чини(т) (б. м. н., 1481 ГПМ); 
Повєдила перед нами старостинаА луцкаА кн(А)г(и)ни 
(!) ОлизароваА Шиловича кн(А)г(и)ни Фєдка штожь 
пан єєй нєбоїцикь пан Олизар Шилович... записаль єєй 
имєнА свои на имА Здолбицоу (Луцьк, 1487 А8 І, 240); 
И то(т) курило рі(к) што(ж) дє(и) они бє(з) о(т)ца моєго и 
бє(з) мене в королА єго мл(с)ти бьіли (Вільна, 1495 БСКИ); 
Биль намь чоломь пань Виленскій... и просидь вь нась 
людей... и повідиль намь, штожь зь тьіхь людей намь 
идєть семь служобь (Краків, 1500 АЛМ вип. 2,58); 

(у сполуч. ажь што) (1) див. АЖТ*1- 
2. (означальні — у сполуч. з особовими займенниками 

він, вона, воно, вони переважно у формах 
непрямих відмінків) що (21): ажє самь не можєть заплатити 
тоть истиньньїи што жє оуложать єго оу вину (б. м. н., 
1352 Р 6); ино коли бьі єго богь нє дай воитє (!) с того світа 
сшєддь (так.— Прим, вид.) а но на єго діти сулимовь 
има сполна спасти што со алжкою і имієть (Львів, 1412 
Р 81); покладаль передь нами льість оть... дворань на- 
шихь... што есмо имь первей сего велильї именя его Мьі- 
кулинскіе обьихати (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); Пакь 
жалуєть вашу мл(с)ть за смє(р)ть о(т)ца... што єго богь 
о(т) сєго свєта взя(л) (Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.). 

3. (причини) тому що, бо (16): А не вступатисе вь тьіе 
діла и иншому никому, што жь есьмо записали по души 
князя небощика... кь манастьіру... у Кобрьіни (Кобринь, 
1401 АкВАК III, 2); а на(ш) господарь, кроль о(т)поустиль 
намь тоть гнивь що о(т)ць нашь, алєксандрь воєвода, 
воєваль коломьію (Сучава, 1435 Сові. II, 687); а по моємь 
животі нєнадобі сА оу тоє моє село оустоупати ни дітєм 
моим, ни кровньїм моим... штожь єсми то продал вічно 
кнАзю єго м(и>л<о)сти (Острог, 1466 А5 І, 61); И Курило 
послаль сА о то(м) до книгь зє(м)ски(х) што(ж) в книги 
та А рє(ч)... нєоувєдєна (Вільна, 1495 БСКИ); я тому листу 
ганю, штожь тоть листь недобрьіи фальшевньїи (б. м. н., 
1498 АЛМ 169). 

4. (підметові) що (10): Казимироу брату оть му(р)тазьі 
поклонь рєкши би то бьіло свєдомо штожь вн нась брата 



што — 565 — ШТОБЬІ 

своєго здоровьА отьвєдьіваєтє (б. м. н., 1484 ЯМ); И мьі 
опитали шевцовь, кому бьі то бьіло зведомо, што м'Ьща- 
номь... не вол но бьіло передь тьімь тіхь мальїхь кожь 
купити (Луцьк, 1495 АЛМ 88); ПригожаєтсА частокро(т) 
што о(т)чичи алюбо дідичи єзьдА(т) по чюжєи зємли по 
слоужбамь (XV ст. ВС 16); видєлосє намь и паномь раде 
нашо(и) штожь по всєму вєликомоу кня(з)ствоу нигдє 
па(н)скии моужьїки лововь своихь не мають (Вільна, 
1499 ВФ). 

5. (способу дії) що, як (8): А ко млину границА горі 
смотричємь до мосту а доловь смотричємь што дуброва 
межи ходорковимь сєломь (Смотрич, 1375 Р 28); а ис тьіми 
пинАзми волно имь торговати по оусим нашимь то(р)гом, 
што имь любо боудет (Сучава, 1456 Собі. II, 789); Естли она 
прохавши и тогь листь очистить, што люди тьш, какь 
она гораздо держала, такь и Сопіга гораздо держати бу- 
деть (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ШТО3, що част. (64) 1. (починальна) що (59): што же 

село Старуня, то осадил отець Некринь пустиню (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 5); Што бьіль мой мужь, князь Ивань 
Семеновичь Кобрьінскій... змьіслиль бьіль со мною и хо- 
тіль бьіль записати десетину кь манастьіру (Кобринь, 
1401 АкВАК III, 2); Што твоя милость пишешь... до мене 
о тьіхь людіхь... ино я, господару, Олькирда не помню 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР 1, 17); штож єст добрьі початок 
и конєць коу каждомоу и справєдливомоу пожиткоу (Су¬ 
чава, 1468 ВП II, 300); што перед осподарєм королем єго 
м(н)л(о>стью жаловал кн(А)зь Михайло Васильєвич Зба- 
разкий на дядю своєго о ділницю (Луцьк, 1475 А8 І, 69); 
Што перьво сего жаловаль намь... пань Литаворь Хребь- 
товичь на земянь Дорогицькихь (Краків, 1489 РИБ 432— 
433); 52Іо іезгпу кируї утіпеусо V... рапа пепзігу Ьгутау- 
їо\уус2а (Трншин, 1500 ДПЖН). 

2. (підсилювальна) що (5): мьі па(к) не поспіли єсмо и 
спрАтати всєі сильї нашєі толко што около на(с) нашь 
дворь єсть (1392—1393 РФВ 170); Ино тігали сі що сі 
тягали, а по том сі потокмили (Сучава, 1480 ВО І, 241). 
ШТО4, ЩО (?) (5): тогдьі... що... (пошкоджено.— 

Прим• ред.) или иньї кто (Сучава, 1462 ВО 1, 53); Тем 
(ми).,, дали.., отниноу... (пошкоджено.— Прим. _бид.) 
що и сфєдитєлствоваль пред нами (б. м. н., 1472 ви І, 
177). 

82ТОВ див. ШТОБЬІ1. 
ШТОБИ див. ШТОБЬІ2. 
*ШТО БУДЬ займ. (2) скільки-небудь, що-будь: а што 

коли кому буду чим должен што будь (у) кого узял пенезей, 
ал чимь будь браль в кого ино тьіе долги поплати зять 
мой князь Михайло (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28). 
ФОРМИ: злах,, што будь (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); 

ор. чимь будь (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28). 
Див. ще *Б9УДЇ ЩО, ВАРЄ ЩО. 
ШТОБЬІ1, ЩОБЬІ, ЧТОБЬІ, ЧТОБИ, ЩОБИ, ШТБЬІ, 

52ТОВ спол. (105) (приєднує підрядні речення) 1. (мети) 
щоб (52) (у постпозиції) (50): а н(а) кріпость тому и на 
памАть вєліль єсмо нашю печать великую привісити што 
бьі нєпорушєно то николижє до віка (Роман, 1392 Собі. 

1, 8); а Іуіег гетііи пазгиіи іаког кагаі а к іоти сгази 
сіеггугп іск, згіоЬусІїто з піші пазгут пергу іаіеіет оіріа- 
1і зіа і згіоЬусЬто піезгіо боЬгоко пазгоко тдгсгупі 1і 5 пігпі 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); а то есми записал 
и дал кь ц(є)ркви божеи на памАт доуши своєй и родитє- 
лєм моим... штобьі то по моєм животе непорушно бьіло 
(Луцьк, 1470 АЗ 1, 67); а пєнєзї даваю(т) на запїсьі а лїх- 
вьі не дають два годьі штобьі сА и(м) ли(х)ва множила 
(XV ст. ВС 28 зв.); А нине... кь дочєрьі єго прислаль єси от- 
мєтьника грєчєского закону владьїку Смолєнского, да биску- 
иа Вилєнского... сь тнмь штобьі она вьіступила зь грєчєского 
закону и приступила бьі кь рьімьскому закону (б. м. н., 
1499 ВО II, 448); а про ліпшюю твєрдость я макси(м) 
би(л) чоло(м) па(н)оу воитоу... и рАдца(м) штобьї и(х) 

мл(с)ть приложи(лн) пєча(т) містицкоую к сємоу листу 
(б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2); 

(в інтерпозиції) (2): тамь же противь той долини... для 
вечистого знаку паль забитьі казали єсмо и тую границю 
скончьільї, и, штоби ее никто не нарушиль заруку на Гос¬ 
подар а его мнлостьі чотириста гривень Подольскихь 
(5іс.— Прим, вид.) наложьільї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
9); а онь длА тебе и нась штоби промєжи нась бра(ц)ство 
повьішалосА того длА много голодоу и томли тє(р)пєль 
(б. м. н., 1484 ЯМ). 

2. (додаткові) (45) (у постпозиції — без співвідносного 
слова у головному реченні) щоб (41): просимо вашєі мл(с)ти 
штобьї есте оучинили иньи листо (Сучава, 1388 ЗЬ 678); 
а і ту к луазгоу тіїозіу коїкіг беї ргукагулуаіі, ргозіа 
\Уе1ті, згіоЬ і ^азга тіїозі розіо’м кпети пезіаіі (Липниш¬ 

ки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140); И просили есми их милости 
вєрьху помєнєньїх п(а)нов штобьї пєчати своє к сему 
моєму листу прьівєсили (Володимир, 1475 АЗ І, 72); и мьі 
тогдьі вашєи милости... нашого посла до великого князя 
московьского послали, напоминаючьі ему, штобьї онь оть 
того оумьіслу и воли своєє повьстягнуль и зь вами бьі мирь 
ималь (Сучава, 1499 ВО 11, 447); 

(з відтінком припущення, сумніву) наче, буцім (4): 
Злуісіосгпо ЬшіеІЬ казгсіоши кк> ксіу пазгіу Іізі угогсІгіІЬ,... 
оге ргІ52осІ52у шагове 5ра5С2епіе 2а1о\уа1і па Рапа Міго- 
ЗІаша 52С2оЬу ОП киГОІ0\У52С2І2Па СІЄҐ2аі рои зоЬоуи (Галич, 
1413 ОБ 48); Ми питали по чомоу вьі свєдоми, штоби то 
било пани Василєвоє Копачєвича (Лукониця, 1478 АЗ 
III, 17). 

3. (способу дії) щоб (4) (у постпозиції — із співвіднос¬ 
ним словом у головному реченні): есми имь такь поставили 
и улєгчили, штобьї давали, у нашєи зємли мито такь (Су¬ 
чава, 1408 Собі. II, 630); и такождєрє мене не забиваєте, 
але варе как сЬ вам видит наилипшє, так оучинитє, щобих 
не загибль (Торговище, 1481 ВО II, 358). 

4. (означальні) щоб (2) (у постпозиції — із співвіднос¬ 
ним словом у головному реченні) (1): на тьіхь городЬхь и 
оу томь дєрьжАнью не имаи никаки(х) иньїхь оурАдниковь 
поставити толко такий штобьї присАгли вЬрни бьіти (Чер- 
няхів, 1435 Р 133); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (1): А та- 
кожь намь маю(т) дати чоломь битьА на годь понАти коу- 
етєрє(и) коро(т)кихь а по пАти конє(и), а по камцє штоби 
стоАла за двадьцать копь г(р)шє(и) (Краків, 1487 АМЛ). 

5. (підметове — у постпозиції) щоб (1): є(ст) сА на(м) за 
по(до)бно вїд’Ьло штоби нї одньїи... оу нашои зємли нашо- 
моу хрїстїанинЖ п'Ьнєзєи бьі не дова(л) (!) (XV ст. ВС 39 
зв.). 

6. (причини — у постпозиції) щоб (1): не хочє(м) им’Ь(т) 
такьі(х) о(т)кла(до)вь ро(ч)ньі(х) о(т) нашихь по(д)даньі(х) 
штоби тьіи прїсАгьі нє бьіли анї тни щкодьі (XV ст. СЯ 
39 зв.). 
ШТОБЬІ2, ШТОБИ, ЩОБЬІ, ЩОБИ, ЩОБЬ, ЧТОБЬІ, 

! ЩТОБЬІ част. (596) (модальна) щоб, хай (534): а коли 
которьш господарь имь (поруши)ть бєзь виньї ихь тако- 

вьш штобьї бьіль проклАть о(т) га ба (Сучава, 1407 Собі. 

І, 57); щобь ємоу бьло о(т) на(с) оурикь ись оусЬмь дохо- 
домь ємоу и дЬтємь єго (Сучава, 1438 4^75 фотокоп.); А 
тьш люди, што оу тулинахь штобьї єго бьіли послушни 
ка(к) то осподарА сьвоиго (Київ, 1457 Р 166): а тєжь што 
бьі єси и самь в мито нашо и вь промитоу нєвстоупальсА 
(Краків, 1487 АМЛ); А по нашєм живогЬ кто боуд(єт 
господар нашєи зємли) от дітей наших или от нашєго ро- 
да... тоть щобьі ємоу нє пороушил нашєго даанїа и потв- 
рьждєнїа (Ясси, 1497 В О II, 98); 

(з пропущеною дієслівною зв'язкою в іменному присудку) 
щоб, хай (59): тЬмь мьі... дали есми ему оу нашєи зємли 
єдно село близь бани на имА бучуміни штобьї ему оурикт» 
сь вьсімь доходомь (Сучава, 1424 Со5^. І, 161 —162); Тое 
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щобьі имь от нас оурикь сь вьсАм доходом, и дітємь их 
(Сучава, 1479 ВО І, 228); 

и щ о б ьі , и ч т о б ьі (3) див. И1. 
ШТОКОЛИ, ЩОКОЛИ займ. (19) (стп. сокоіі) 1. (не¬ 

означений) що-небудь, щось (15); а што ко(л) о(т) кого 
оусльїшю на господар А нашєго лихо или добро того(м) 
не оутаити господар А нашєго вєлико(г) королА (б. м. н., 
1386 Р ЗО); а што коли бьіхь сльішА(л) што бьі сА тикало 
к моєму г(с)дрю, королю, кь єго лиху, имамь єго остєрє- 
гати во всі(х) річє(х) (Щекерів, 1402 Собі. II, 623); а што¬ 
коли идєть изь зємли чєрєсь сочавьї, на сирАгь, колко 
давали на сочаві, половина оть того мьіта ймуть дати на 
сирАть (Сучава, 1408 Собі. II, 632); Ажє щоколи тьіА вьшіє- 
писаньї Ивоул и Негра... имоут починати^на пана Игна- 
та... да заплатит вьішєписанн(а) завіска й роу(бли срєб- 
ра) (б. м. н., 1440 ОВАс 32); О томь хто што коли изнаи- 
дєть (XV ст. ВС 8); в чомь коли єсми могь до живота, и 
я єсми даваль (б. м. н., 1481 ВО II, 364); 
який би не був (1); тако(ж) що коли є(ст) хотарь ти(м) 

сєло(м) рікою или лісо(м) они да соу(т) во(л)ни боронити 
(Сучава, 1456 ГПХМ). 

2. (відносний) скільки-небудь (2) (приєднує підрядне 
додаткове речення) (у постпозиції — з узагальнюючим 
словом у головному реченні) (1); а мьі... казали єсми верну¬ 
ти все, що коли сА знаидє(т) лииє(м) оу нашєи зємли, бу(д) 
оу ко(г) (Сучава, 1457 Собі. II, 809); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (1): штоколи єсмьі иміли мєрзєчку на нашєго г(д)на... 
илїАша воєводьі... о то(м) мьі... оучинили єсмьі вірною 
покороу (Бирлад, 1435 Соя/. II, 679). 
ФОРМИ: наз. штоколи, що коли (1408 Собі. II, 632; 1434 

Собі. II, 669; 1448 Собі. II, 313; 1456 Собі. II, 790; ГПХМ; 
1457 Собі. II, 809; 1460 ВО II, 275; 1473 АрхЮЗР 8/1V, 
102); знах. што коли, щоколи, што ко(л) (1386 Р ЗО; 1402 
Собі. II, 623; 1411 Собі. II, 638; 1435 Собі. II, 679; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 28; ВС 8, 21; 2-а пол. XV ст. СО; 1440 
ОВАс 32); місц. в чомь коли (XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 27; 
1481 ВО II, 364). 

*ШТОНАЙЛЄПШИИ прикм. найв. ст. (1) щонайкра¬ 
щий; Вол єн Єго Мил ость и Єго Милости кнАгинА и Их 
Милости дєти то продати, отдати, замінити коу своємоу 
ежиточномоу штонайлєпшомоу обєрноути (Друцьк, 1492 
АЗ III, 24). 
ФОРМИ; дав. одн. с. штонайлєпшомоу (1492 АЗ III, 

24). 
Пар. МГ&ПШИИ, *ЛЄГГ&ЙШИИ. 
ШОУБА ж. (4) шуба: А губка даль шюбу свою куничюю 

дорогимь сукномь брунатьньїмь пошита за є гривень па¬ 
ни хоньци (Перемишль, 1378 Р 26); И уделил ему пань 
Борьсань старейшьій брать своего стада пять кобьіль 

■стадьннхь, а дьва конь, а даль ему чоторьі (!) коровьі, 
а шубу (Звеняче, XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 193); 3 нового мє- 
ста послано кнАзю вєликомоу тфє(р)скомоу шоуба собо- 
льА волочонаА аксамитомь або адамашькою, а дроугаА 
шоуба ку(н)А (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: наз. одн. шоуба (1488 УКТ); знах. одн. шубу 

1 (XV ст. Арх ЮЗР 8/ІУ, 193); шюбу 1 (1378 Р 26). 
ШОУКАТИ, ШОУКАТЬ, ШЮКАТИ дієсл. недок. (4) 

{стч. зикаі, стп. зхикас, сен. зиоскеп, зііесЬеп) (кого, собі 
кого, кому чого) старатися (про що), шукати (кого, шо) 
(3): знамєнитосто чинимьі... ижє мьі романь воєвода мол- 
давьскии... слюбили єсми и слюбуємь... владиславови... 
королеви польскому... вірне бьіти а ни иного господар А 
шюкати, анє имати (Сучава, 1393 Собі. II, 607); и нє имаємь 
соби иньїхь жадньїх сторон шоукати а никомоу иномоу 
оусклонити сА, ани поддатисА, кромі... королА Єго ми¬ 
лости (Сучава, 1468 ВО II, ЗОЇ); 

ласкьі шоу к ать (1) див. *ЛАСКА 1. 
ФОРМИ: інф. шоукати 1 (1468 ВО II, ЗОЇ); шоукать 1 

(XV ст. ВС 38 зв.); шюкати 1 (1393 Собі. II, 607); баж 
ум. сп. 1 ос. мн. абьіхом... шоу кали (1462 ВО II, 289). 
ШУМАКОВ ч. (1) (особова назва): Мьі, князь Алексаньдро 

Володимеровичь дали есмо бояромь нашимь Григоре- 
вичом... на имА Тачанчу селшцо, со всимь с тьім, якь перво 
того пань игнать Шумаков держаль (Київ, 1451 ЗНТШ 
XI, 10). 
ФОРМИ: наз. одн. Шумаков (145! ЗНТШ XI, 10). 
ШОУМИНО с. (1) (назва села у Польщі, пор. Згшпіпка): 

А сє я кназь Олександро Сонкгоушковичь а кнАзь Михай¬ 
ло Соикгоушковичь подилилис (!) єсмо отчизиою нашою: 
кнАзю Олєксандроу Сонкгоушковича достало сА Сошно, 
Володава, Шоумино со всєм ис тьім, што ж здавна к томоу 
прислоухало (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. Шоумино (1475 АЗ III, 14). 
ШОУМОУЗЬ, ШЮМОУЗЬ ч. (23) (назва річки у Молдав¬ 

ському князівстві): Мьі алєксандрь воєвода... ис нашими 
зємлАньї, паньї молдавскьіми, на имА... пань жюржь 
и стань о(т) шумуза, па(н) чурба слюбили єсмьі и ислюбу- 
ємь и потвєржАє(м)... владиславови, королеви польскому 
... тоть листь што єсмьі дали єго мл(с)ти в камАнци, коли 
сА єсмьі... записали єго мл(с)ти (Львів, 1407 Собі. II, 628— 
629); Ино мьі... єсми дали и потврьдили слоузі нашємоу 
паноу Аврамоу дїякоу от вистірі тотоу прАдрєчєноую 
шєстоую част села от Оничан, що соут на Стоудєном Шоу- 
моузі и сь млиномь, що єст оу Шоумоузь (Сучава, 1490 
ВО І, 442). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оу Шоумоузь 2 (1490 ВО І, 

442); о(т) шюмоузь 1 (1456 Собі. 11, 582); род. одн. шоумоу- 
за, шумуза 7 (1407 Собі. II, 629; 1409 Собі, і, 69; 1411 Собі. 
І, 95; 1429 Собі. 1, 269; 1445 П/Я«А» 483; 1456 Собі. II, 582); 
шимоуза 1 (1436 Со5^. II, 701); шимузм 1 (1453 Собі. 11, 458); 
ор. одн. шоумузомь (1424—1425 ОВАс 19); місц. одн. 
на шоумузі, шумузі, шоумоузм, шоумоузі 6 (1424—1425 
ОВАс 19; 1443 Собі. 11, 131; 1446 Собі. II, 251; 1480 ВО 
І, 246; 1490 Собі. 3. 140, 141); на шимоузі, шимоузм 2 
(1434 Собі. її, 386; 1470 522); на шумузи 1 (1411 
Г>ІР«А» 439); знах. мн. зам. знах. одн. у шоумоузь* (1456 
Собі. II, 582). 
Лив. ше *СТОУДЄНЬІИ ШОУМОУЗЬ. *ХРОУЗКИИ 

ШОМОУЗЬ. 

*ШУПКОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі): вели¬ 
кій князь Швитригайло... чин имь знаменито... Ижь ви- 
дівь намь службу вірную... пана Петрашка Ланевича 
Мьільского, и мьі... дали есмо вь Луцкомь повіті Сенно 
село... вь грани Хобовщина оть Шупкова (Луцьк, 1445 
АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Шупкова (1445 АкЮЗР І, 17). 
*ШОУРИНСКИИ ч. (1) (особова назва): а хотарь тімь сє- 

ломь што на проуті на имА о (!) тісного оугла што повніше 
иванова села шоуринского та долоу проутомь до болота 
(Сучава, 1429 Собі. І, 269). 
ФОРМИ: род. одн. шоуринского (1429 Собі, і, 269). 
*ШУРИН1Ь ч. (3) (чоловік сестри, брат дружини) шу¬ 

рин: мн стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м),.. ожє 
прїидошА прє(д) нами... живєрть и рома(н) о(т) козьрєщи 

и васко снь хобиАно(в) сь сестрою своєю и юра шоури(н) 
васко(в)... и продали свою правою о(т)ниноу (Сучава, 
1479 Собі. 3. 98); И положьіль передь нами жалобу Ивашко 
Совичь на Бориса Семеновича, рекучн: тоть Борись по 
нял невістку мою, Андріеву жону Василевича Корсако- 
вича; а тоть небожчикь брат мой Андрей, отходя з сего сві¬ 
та, отписаль мні имін(ь)е... Узду... Борись рекь:... міль 
єсми еднанье з Глібомь Оста^ьевичомь которьій маеть 
за собою рожоную дочку Василеву... И Глібь рекь: пер- 
вей еси, пристрашивши мене листомь господарскимь ко- 
ролевьімь и потомь записомь шурина моего, а мні еси ни 
одного листа, ни королева а ни шурина моего не вказнваль 
(Вільна, 1495 РИБ 618—620). 
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ФОРМИ: наз. одн. шоури(н) (1479 Со&і. 3. 98); род. одн. 
шурина (1495 РИБ 620). 
ШОУШКОВИЧИ мн. (1) (назва присілка у Київській 

землі): С грєжономь (!) присєло(к) Шоушковичи а в томь 

присє(л)ку чотьіри члвки (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: наз. Шоушковичи (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ШОУШМАНОВИЧ ч. (3) (особова назва): Пис(а) ИсаиА 

Шоушмаиович оу Соуч(а)ві (Сучава, 1459 ВО І, 35); Пи(с) 
иса(и)А шу(ш)манови(ч)у су(ч)ві (Сучава, 1460 515). 
ФОРМИ: наз. одн. Шоушмаиович, шу(ш)маиови(ч) 

(1459 ВВІ, 35; 1460 ВО ї, 41; ШЯ«Л» 515). 
*ШОУШМАНЬ 1 ч. (3) (особова назва): Того раді* мьі 

видівши доброє произволєнїє и данїє, що даєт Анна слоу- 
гам нашим паноу Барсоу комисоу н братоу єго Шоушма- 
ноу тих прАдречєнньїх сєл, що их коупил сьінь єи Гиді от 
праваго оурика монастир А нашє(го) от Нємєць (Сучава, 
1470 ВО І, 155); и заплати(х) азь г(сд)во ми оуси тоти вишє- 
писанїи пинізи... оу роуки плємєникоу єго шоушманоу 
(Сучава, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: дав. одн. Шоушмаиоу, шоушманоу (1470 ВО 

І, 155; 1488 ДГСВМЩ). 
*ШОУШМАНТ> 2 ч. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь томоу сєлоу из долоу о(т) опришакова 
села... старьімь хотарємь до шоушмана (Сучава, 1427 Сові. 
І, 196). 
' ФОРМИ: род. одн. шоушмаиа (1427 Сові. І, 196). 

*ШОУШНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): Ино мьі єсмо им досмотрили и познамєнали... 
почьнши ис верха от бєрєгь Брьлада... (на є)дин доубь 
знамєнань, от това оусє доубровою та пониже Шоушнєщи 
на поле на єдин доуб що ест сам (Бирлад, 1495 ВО II, 63). 
ФОРМИ: род. Шоушнєщи (1495 ВО II, 63). 
ШЬПИЦА див. ШПИЦА. 
*ШЬІМОН'Ь ч. (2) (іособова назва, стп. Згутоп, лат. 

Зітоп, гебр. ЗЬіт’бп) Симон: Первого году мають нами 
дати пят(ь)соть золотьіхь на светого Шьімона Іюдьі день 
(Краків, 1487 РИБ 226). 
ФОРМИ: род. одн. Шьімона (1487 РИБ 226). 
ШЬІРЄИ присл. в. ст. (1) ширше, докладніше: А о дочку 

твою и о внука твоего, твои посльї твоєи милости шьірєи 
поведають вь каковой почьстивости ихь ховаєть (б. м. н., 
1498 ВО II, 414). 
Пор. ШЬІРОКО 2. 
32 У ЯМА ч. (1) (особова назва): а ргу іогп Ьуїу г тоіеу 

гикі гетїапе Вегезіеузкуі Вок&ап а іакиЬ Ргупогсгусгу 
а Ьоіагу кпіаЬупу рупзкоу згугта а 5 рана піагко^у 

гикі зїигеЬпісі патізпука ЬегезІеузкоЬо (Тришин, 1500 
ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. &гуппа (1500 ДПЖН). 
*ШЬІРОКИИ див. *ШИРОКИИ. 
ШИРОКО, ШИРОКО присл. (14) 1. (просторо) широко 

(ІЗ): Паки же, снаднейшого ради отправованя хвальї Бо- 
жое прьі церкви соборной даємо... господину отцу владьі- 
це... село наше Бусчу... какь се вь собе широко и долго 
маеть до Чудовьі могильї, зь лесами... зь гаями (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1 /V1, 2—3); а такь даємь ему и дали єсмьі 
со всимь право(м) с полми... с вічними границАми како 
широ(к) и долго (Медика, 1407 Р 72); а тако єсмо ему дали... 
тото пєрворє(ч)ноє село... Ако коли єсть оу свои(х) обьіха- 
ньі(х) граница(х) долго и широко и округло Ако оуіхана 
к нєму границА (Снятин, 1424 Р 99); ‘мьі... ємоу'имінє 
н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали єсмо ласкаве... так широ¬ 
ко и долго и кругло якь тое имінє вьішє писаноє вь своих 
границах замірено єсть и розділено (Вільна, 1499 АЗ І, 
118). 

2, (докладно) довго (1): А далей Борись примовиль 
ку чети діду, и отцу, и матці князя Констянтиновои и ши¬ 
роко о томь передь нами межи собою розмовляли (Вільна, 
1495 АЛМ 83). 
Пор. ШЬІРЄИ. 
! ШЬТЇСОВ (ШЄЛТЇСОВ) див. *ШОЛТИСЬ. 
ШЬТО див. ШТО1. 
*ШГ£СТЬДЄСАТЬ див. ШЄСТЬДЄСАТЬ. 
*ШЮБА див. ШОУ БА. 
ШЮКАТИ див. ШОУКАТИ. 
*шюлжинци мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

а вьзяли єсмо у князя Семена, у дядка своего противку 
того Косковь и ставомь и з млиномь направньїмь и Шюл- 
жинци (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/1V, 102). 
ФОРМИ: знах. Шюлжинци (1473 АрхЮЗР 8/IV, 102). 
*ШЮЛЖИЧЬ ч. (1) (особова назва): коупиль пань 

пєтрь радціовьскии дідицтво пнєкольть оу шюлжичювь 
оу хлиплА (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: род. мн. шюлжичювь (1366 Р 12). 
ШЮЛЮРЬ ч. (1) (особова назва): о(т) містичовь короткий 

павєль... русь ганко пєтько бруновичь шюлюрь (Львів, 
1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн, шюлюрь (1368 Р 16). 
ШЮМОУЗЬ див. ШОУМОУЗЬ. 
*ШАМОТУЛЬІ див. *ШАМОТУЛЬІ. 
ШАНДРЬ див. ШАНДРЬ. 
*ШАНДРА див. ШАНДРІ. 



*ЩАДОКЬ див. СЬЩАДОКЬ. 
ЩАЗА ж. (3) (молд. штяза) сукновальня: а хотарь томоу 

сєлоу ... Бєркишєщєм... почєншє... от брода Фагоулєцоу- 
лоуи право черєзь Молдавоу оу щазоу Влашиновоу, и от 
щаза Влашинови право до оустїа БЖлкоє (Сучава, 1473 
ВО І, 183); како да ест нашєи свАтіи монастири от Таз- 
ловє... и сь млини оу Столнич(и) на Бистрини, и сь теза¬ 
ми и строугами (Сучава, 1491 ВО І, 463—464). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от щаза (1473 Вй І, 183); 

знах. одн. щазоу (1473 ВО І, 183); ор. мн. щєзами (1491 
ВО І, 464). 

*ЩАСНЬІИ прикм. (6) щасливий, благополучний (4): 
И такожь коли дасть мили богь та прїєдєт пан наш корол 
(в ориг. кокорол.— Прим, вид.) єго милость своимь исчас- 
ньімь приєханиємь на роускїи сторони... а єго милость 
имает нас обьіслати, а мьі имаємь до єго милости поєхати... 
и... єго милости покороу и голдь оудилати (Сучава, 1468 
ВО II, 302); и мьі бьіли тую речь отьложили до нашого... 
щасного пріеханья до отьчинм нашое, великого князства 
Литовьского (Краків, 1489 РИБ 433); 
счаснои памАти (1), щаснои (п а м я - 

т и> (1) (про покійного) блаженної пам'яті, світлої пам'я¬ 
ті: мьі иляшь воєвода... знаменито чинимо... како... рож- 
ложивьшн щкодьі, наияснєишєму княжатю... владисла(в), 
щаснои и вічистои памяти кролєви... прєзь вєлєможно(г) 
алєксандра воєводу... оучинєньїі... про о(т)цА нашєго 
жбавьлинїє души єго... тому истино(м) па(н) владисла(в) 
нинєшнєму кролєви поле кому... за щкодьі... землю шє- 
пиньскоую... даваємьі... а ворочаємьі (Львів, 1436 Сові. 
II, 706); мьі Стєфан, воєвода... знакомито чинимь... яко 
хотА счаснои памАти вєлможньїхь панов прєдкоув наших 
воєвод молдавских... обьічаєм наслидова(ти) ...так и 
мьі... их воли вірньїм наслидованєм послоухати заоуждьі 
винни єсми (Сучава, і462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: род. одн. с. щасного 1 (1489 РИБ 433); щастно- 

го 1 (1489 РИБ 437); ор. одн. с. исчасньїмь (1468 ВО II, 
302); род. одн. ж. щаснои, счаснои (1436 Собі. II, 706; 1462 
ВО II, 283). 

*ЩАСТНЬІИ див. *ЩАСНЬІИ. 
* ЩАСТРОВИ ЦЯ ж. (1) (назва урочища у Перемишльсь¬ 

кій землі): ТАгаль сА пінко коунашєвичь ис вєрєщакомь 
Боутєвичєм о гай що оу шастровици и о землю (б. м. н., 
1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: місц. одн. оу щастровици (1369 ПСЧК). 
*ЩЄДОКЬ див. СЬЩАДОКЬ. 
*ЩЄЗА див. ЩАЗА. 
*ЩЄКАРЄВЬ ч. (1) (назва села у Польщі, пор. Згсге- 

кагг6\у) суч. Краснистав: оу щєкарєві подліть розтва хва 
тисА(ч) літь и чотьіри ста літь в-го літа (Щекарів, 1402 
Собі. II, 623). 

ФОРМИ: місц. одн. оу щєкарєві (1402 Соя/. II, 623). 
*ЩЕНЮТИНЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Великий Щеняти»: записую матце своей пане Анне Неми- 
риной: Мстишин, Полганов... Щенютинь (б. м, н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 27). 
ФОРМИ; знах. одн. Щеиютииь (ХУст. АрхЮЗР 8/1V, 27). 
*ЩЄПА ж. (2) (щеплене фруктове деревце) щепа: Оустав- 

лАємь н сказоуємь коли (ж) нєкоторьш щепи са(до)вьі во 
огороді боудоуть щиплєньї (!) а боудоуть вьїкорєньї алюбо 
вирвани маєть заставить во огороді щєпьі а вїньї шєсть 
гривень на томь (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: наз. мн. щєпьі (XV ст. ВС 29 зв.); знах. мн. 

щєпм (XV ст. ВС 29 зв.). 
ЩЄПАНЬ ч. (1) (особова назва, стп. Згсгерап, лат. 

Зіерйапаз, гр. 2тєфоаю?) Степан: а се зємлАнє пань ходь- 
ко бьібєльскии... щєпань волошинь риботицкии (Пере¬ 
мишль, 1359 Р 10). 
ФОРМИ; наз. одн. щєпань (1359 Р 10). 
Див. ще ИЩФАНЬ, СТЄПАНЬ, СТЄФАНЬ, ЩЄФАНЬ. 
*ЩЄПЄНЇЄ с. (1) (стп. згегеріепіе) (фруктових дерев) 

щеплення: О щєпєнїю и о сажєнїю соуда (!) (XV ст. ВС 7 
зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о щєпєнїю (XV ст. ВС 7 зв.). 
Див. ще *ЩЄПЛЄНЇЄ. 
Пор. -щепити. 
* ЩЄПИТИ дієсл. недок. (1) (про фруктові деревця) ще¬ 

пити: ОуставлАємь и сказоуємь коли (ж) нєкоторьш щєпьі 
са(до)вьі во огороді боудоуть щиплєньї (!) а боудоуть вьї¬ 
корєньї алюбо вьірваньї маєть... вїньї шєсть гривень на 
томь (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. мн. боудоуть ! щиплєнм 

(XV ст. ВС 29 зв.). 
*ЩЄПЛЄНЇЄ с, (1) (фруктових дерев) щеплення: О 

щиплєнїю (!) и о сажєнїю сада (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о ! щиплєнїю (XV ст. ВС 29 зв.). 
Див. ще *ЩЄПЄНЇЄ. 
Пор. * щепити. 
*ЩЕРБАНОВЬ прикм. (2) О долина Щерба- 

н о в а див. ДОЛИНА1. 
ФОРМИ; род. одн. ж. Щербановой (1430 ГВКЛ 8); 

місц. одн. ж. при Щербановой (1430 ГВКЛ 8). 
*ЩЄРБИЧЬ ч. (1) (особова назва): И г(с)дрь нашь 

воєвода и пє(р)во сєго прьісилаль свои(х) посло(в) до ва- 
: шє(и) мл(с)ти... жоу(р)жа дво(р)ка (!) а ю(р)я щє(р)бича 

(б. м. н,, 1496 ПСВВ 192 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. щє(р)бича (1496 ПСВВ 192 зв.). 
*ЩЄРБОВЬ ч. (1) (назва села у Київській землі): Село 

Щє(р)бовь а в томь еєлє слоугь трина(д)цать... а вро(ч)- 
ньі(х) грошє(и) дають двє копє грошє(и) (б. м. н., бл. 1471 

, ЛКЗ 91). 



ЩЄФАН — 569 — ЩОУБЄЄВЬ 

ФОРМИ: наз. одн. Щє(р)бовь (бл. 1471 ЛКЗ 91). Г 
ЩЄФАН див. ЩЄФАНг. 
ЩЄФАНЄЩИ, ЩЄФЬНЄЩЇИ мн. (3) (назва села у 

Молдавському князівстві): тім (зіс.— Прим. вид.) ми... 
дали и потврьдили єсми ему села, на имі бєцєщи... и щє¬ 
фанєщи (Сучава, І455 Созі. її, 549); а мьі такождє и от нас 
есми дали... слоугам нашим вірньїмь... тоє прАдрєченое 
село оу Полєни на имА Щєфьнєщїи, гдє бьіл Щєфан Чєр- 
лєн (Сучава, 1486 ВП І, 290). 
ФОРМИ: наз. щєфанєщи 1 (1455 Сові. II, 549); Щєфь- 

иещїи 1 (1486 ВО І, 290); знах. щєфанєщи (1455 Соз^. її, 
549). 
ЩЄФАНОВ прикм. (3): А на то... віра пана Бьірлозь 

Штєфанова и діти єго (Сучава, 1403 Я5 338); А хотар той., 
части... на столпь що ест против Щєфанов (до)м (Сучава, 
1499 ВО II, 136). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Щєфанов (1499 ВО II, 136); наз. 

одн. ж. Штєфанова, щєфанова (1403 #5 338; 1435—1436 
Сові. І, 494). 
Пор. ЩЄФАНЬ. 
ЩЄФАНЬ, ЩЄФАНЬ, ЩЄФАН, ШТЄФАНЬ ч. (40) 

(особова назва, молд. Штєфан, цсл. Стєфань, гр. 2тєфоию£) 
Степан, Стефан: мьі... воєвода... чинимьі знаємо... ожє 

єсмн оучинили... за наше здоровьє... и за дшу штєфана 

воєводьі... и дали єсми стій єп(с)кпии нашои... два села 
(Сучава, 1403 ДГАА)\ А хотар томоу вьішєписанномоу і 
сєлоу... гдє бьіл Мил чин Щєфан, да єст почєнши от Томииа 
хотар а... право чєрєс поле (Ги плов, 1499 ВО II, 148). 
ФОРМИ: наз. одн. щєфань, щєфань, Щефаи, щєфа(н), 

(щє)фан, Штєфань, штєфа(н) 18 (1421 Сові. І, 142; 1426 
ВАМ 21; 1443 Сові. II, 138; 1448 Сові. II, 316; 1453 Сові. 
II, 445; 1462 Сові. О. 11; 1486 ВО І, 290; 1493 ОПВВ 152; 
1496 ПДВКА 61; 1499 ВО II, 147 і т. ін.); зам. род. дом 
Щєфан ь 2 (1486 В О І, 289); род. одн. Щєфана, Щєф^ана), 
штєфана 17 (1403 ДГАА; 1411 Соз*. І, 85; 1419 0/Я«А» 
444; 1425 Сові. І, 173; 1426 Сові. І, 182; 1427 Сові. І, 197; 
1443 Сові. II, 144; 1445 Сові. II, 212; 1456 Сові. II, 569; 
1480 ВО І, 239; 1496 51) II, 92 і т. ін.); Щєфан 1 (1486 ВО 
I, 289); ! Штєфан ьі 1 (1481 В О II, 365); дав. одн. Щєфаноу 
(1426 ВАМ 21). 
Див. ще ИЩФАНЬ, СТЄПАНЬ, СТЄФАНЬ, ЩЄПАНЬ. 
! ЩЄФОЧЛ (ЩЄФОУЛ) див. ЩЄФОУЛЬ. 
ЩЄФОУЛ див. ЩЄФОУЛЬ. 
*ЩЄФУЛОВЬ прикм. (2): тім (зіс.— Прим, вид.) ми ви¬ 

давше є(г) правою и вірною службою до на(с)... дали и 
потврьдили єсми ему села, на имі бєцєщи... и болчєщи и 
половина маришєщи, чА(с)ти щєфулова и пєтрова (Сучава, 
1455 Сові. II, 549); млинь Щєфоуловь (1) див. 
млинь. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Щєфоулова (1468 ВО І, 130); наз. 

одн. ж. щєфулова (1455 Сові. II, 549). 
Пор. ЩЄФОУЛЬ. 
ЩЄФОУЛЬ, ЩЄФОУЛЬ, ЩЄФОУЛ ч. (261) (особова 

назва, молд., пор. Щєфань): а на то є(ст)... віра пана іцєфоу- 
ла дворничєла (Сучава, 1428 Сові. І, 224); Ино сі зостали 
нашємоу вірномоу паноу Щєфоулови прькьлабоу на єго 
части от тих отнини три села (Сучава, 1480 ВО І, 241); 
а на то єсть... віра пана щєфоула (Ясси, 1500 Сові. 8. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. Щєфоуль, щєфоуль, Щєфоул, щє- 

(ЬоуОО 28 П433 Сові. II. 650: 1436 Сові. II. 701: 1448 Сові. 
II, 323; 1458 ВО І, 21; 1463 ВО І, 74; 1468 ВО І, 130; 1476 
ВО І, 208; 1482 ВО І, 262; 1492 ВО І, 509; 1499 ВО II, 148 
і т. ін.); 1 щєфоч(л) 1 (1462 Сові. О. 11); род. одн. Щєфоула, 
щєфоула, <щє)фоула, штєфоула, щ(єф)оула 221 (1428 
Сові. І, 224; 1433 Сові. І, 359; 1436 Сові. І, 455; 1448 Сові. 
II, 306; 1470 ВО І, 148; 1480 ВО І, 246; 1484 ВО І, 283; 
1490 ВО І, 437; 1495 Сові. 8. 194; 1500 Сові. 8. 234 і т. ін.); 
Щєфоул, щєфоу(л) З (1428 Сові. І, 210, 219; 1486 ВО 1, 
290); дав. одн. Щєфоулоу 6 (1463 ВО І, 74; 1476 ВО ї, 208; 

1482 ВО І, 262; 1484 ВО 1,282; 1492 Сові. 8. 161); Щєфоу¬ 
лови 2 (1480 ВО І, 241). 
Див. ще *СТЄФОУЛЬ, СТЄЦКО, *ЩЄФЬНЄЛЬ. 
*ЩЄФЬНЄЛЬ ч. (1) (особова назва, пор. Щєфань): мьі 

стєфань воєвода... знаменито чини(м)... ожє... дали єсми 

нашємоу монастрю (!) о(т) поліньї Є тата(р), на имА... 
щєфьнє(л) сь челідми своими и тоулА ватама(н) и сь оу си¬ 
ми челідми своими (Сучава, 1443 Сові. II, 128). 
ФОРМИ: наз. одн. щєфьнє(л) (1443 Сові. II, 128). 
Див. ще *СТЄФОУЛЬ, СТЄЦКО, ЩЄФОУЛЬ. 
ЩЄФЬНЄЩЇИ див. ЩЄФАНЄЩИ. 
ЩИБОР див. СТИБОРЬ. 
ЩИБОРЬ див. СТИБОРЬ. 
ЩИБОРЬ див. СТИБОРЬ. 
*ЩИЛБИКАНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): и да є(ст) то(є) село на имі щи(л)биканїи... то¬ 

моу стомоу нашємоу монастироу о(т) на(с) оурикь ись 
вьсє(м) доходо(м) (Сучава, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: наз. щи(л)биканїи (1488 ДГСВМЩ). 
! ЩИПЛЄНЇЮ (ЩЄПЛЄНЇЮ) див. *ЩЄПЛЄНЇЄ. 
! ЩИПЛЄНЬІ (ЩЄПЛЄНЬІ) див. *ЩЄПИТИ. 
*ЩИРОКЬ ч. (1) (назва річки у Львівській землі) Щи- 

рок: коупиль пань ганько сварць містичь лвовскии стар¬ 
шин в олєшка... дідичьство на щирку село и землю и доуб- 
ровьі (Львів, 1368 Р 15). 
ФОРМИ: місц. одн. на щирку (1368 Р 15). 
Див. ще *СЧИРЄЦЬ. 
ЩЇБОРЬ див. СТИБОРЬ. 
ЩКОДА див. ШКОДА. 
*ЩКОДИТИ див. ШКОДИТИ. 
*ЩКОДЛЇВЬІИ прикм. (1) шкідливий: Окладаємь (!) 

щкодолївьш (1) обьічаи што(ж) иаши по(д)дании дєржалї 
поспо(л)но(г) обьічая коли моужь жене оумрєть тогдьі жона 
сАдіть на оудовьємь стольци во всє(м) имєнїи а оу томь 
вєлїкьіи щкодьі дєтє(м) діють (XV ст. СЯ 40). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ! щкодолївьш (XV ст. СЯ 40). 
*ЩКОДЬНИКЬ ч. (1) той, хто зазнав шкоди; потерпі¬ 

лий: а боуді(т) ли ємоу прїсоужєно свїдє(ч)ствомь сА очи¬ 
стіть а оди(н) свЬтокь не боудЬ(т) зго(д)ньш длА то(г) нє 
боуд’Ь(т) оу соромоті ащє щкодьникови комоу защько- 
(ди)ль имєєть досить оучини(т) (XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. щкодьникови (XV ст. ВС 36 зв.). 
*ЩКОТА див. ШКОДА. 
ЩО1 див. ШТО1. 
ЩО2 див. ШТО2. 
ЩО3 див. ШТО3. 
ЩО4 див. ШТО4. 
ЩОБИ1 див. ШТОБЬІ1. 
ЩОБИ2 див. ШТОБЬІ2. 
*ЩОБ€ЄВЬ див. *ЩОУБЄЄВЬ. 
ЩОБЬІ1 див. ШТОБЬІ1. 
ЩОБЬІ3 див. ШТОБЬІ2. 
ЩОБЬ див. ШТОБЬІ2. 
ЩО КОЛИ див. ШТОКОЛИ. 
ЩОСЛАВИЧИ мн. (1) (назва села у Троцькому воєвод¬ 

стві): КнАзю Сонкгоушкоу оу Камєнцьі село Коростичи, 
да Олишковичи, да Щославичи ко ТристАницьі слоухало 
(б. м. н., 1441 —1443 А8 III, 2). 
ФОРМИ: наз. Шославичи 11441—1443 А8 III. 2). 
!ЩТО див. ШТО1. 
! ЩТОБЬІ див. ШТОБЬІ2. 
*ЩОУБЄЄВЬ прикм. (3)()Щоуб€Єва крьни- 

ц а (3) (назва селища у Молдавському князівстві): а ми 
також дали и потвердили... Кости тото вьішєписанноє 
місто на Крьлигьтоурі, оу Щобєєвьі крьници (Дольний 
Торг, 1466 ВО І, 114); Тім мьі видівіни их правоую и вір- 
ноую слоужбоу до нас... дали и потвердили єсмо им оу 
нашєи зємли... их правоє вьіслоужєнїє и коуплєнїє, одно 



ЩОУБЄЮЛ 

селище щож где сЬ зовєт Щюбєєва крьница (Сучава, 1467 
ВО І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Щюбєєва (1467 ВО І, 117); род. 

одн. ж. Щоубєєвьї 1 (1466 ВО І, 114); Щобєєвьї 1 (1466 
ВО І, 114). 
ЩОУБЄЮЛ ч. (3) (назва села у Молдавському князівстві): 

А хотар томоу вьішєписанномоу сєлоу на имЬ Щоубєюл... 
да єст коуда хотарили пан Ядко Хоудич и пан Динга (Су¬ 
чава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: наз. одн. Щоубєюл (1492 ВО І, 509, 510). 
ЩОУБЄЯ ж. (1) (назва пагорба у Молдавському князів¬ 

стві): а хота(р) той поустини на вєрхь долиньї... та чєрє(с) 
долини, на могилоу великою, на имЬ щоубєя (Сучава, 1453 
Сой/. II, 445). 
ФОРМИ: наз. одн. щоубєя (1453 Со5^. II, 445). 
ЩОУВЄАНИ мн. (І) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЬмь мьі видавши єго правою и вЬрною слоужбоую 
до на(с)... дали и потвердили єсми ємоу оу нашєи зємли 
села... на имЬ онєщи на крьлигьтоурЬ... и на кра(с)иои 
щоувєАни (Сучава, 1456 МІН. 213). 
ФОРМИ: наз. щоувємии (1456 МІН. 213). 
ЩУЛЬ ч. (1) (особова назва): дає(м) видан'їє твоєи мл(с)- 

ти, ажє осташА ваши людїє, на имА щуль якобь... оу 
виноу прЬ(д) соу(д)ци брьла(д)ски (Бирлад, 1434 Сові. 
II, 675). 
ФОРМИ: наз. одн. щуль (1434 Сові. II, 675). 

70 — -ЩАДОКЬ 

ЩОУРНЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): ТАмь ми видЬвшє єго правоу и вЬрноую слоуж- 
боу до нас... дали и потврьдили єсми ємоу оу нашєи зєм¬ 
ли... села оу волости КрьлигьтоурЬ на имЬ Синєщїи... и 
Щоурнєщїи (Сучава, 1458 ВО І, 24). 
ФОРМИ: наз. Щоурнєщїи (1458 ВО 1, 24). 
*ЩУЧАТИН'Ь ч. (1) (назва села у Волинській землі): 

записую жонЬ своей Мари: Стволовичи.... Бубнов... Щу- 
чатинь (б. м. н., XV ст. ЛрхЮЗР 8/1V, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. Щучатииь (XV ст. ЛрхЮЗР 8/IV, 

27). 
*ЩЬКОДАдде. ШКОДА. 
*ЩЬКОДА див. ШКОДА. 
ЩЬКОТЬСКИИ ч. (2) (особова назва): к тому А пань Ань 

щькотьскии пань вислицкии староста галицки даю сии 
свои листь пану коль далюєвьскому на свЬдоцьство подь 
нашью пьчатью (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: наз. одн. щькотьскии (1409 Р 74). 
*ЩЮБЄЄВТ> див, *ЩОУБЄЄВ'Ь. 
ЩЮБЄЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЬмь мьі вид’Ьвшє єго правою... слоужбою до на(с)... 
дали и потвердили єсми єго очи(н)оу... села на имЬ... щю- 
бєєщи и корнєщи (Сучава, 1448 Сові. II, 342). 
ФОРМИ: наз. щюбєєщи (1448 Сові. II, 342). 
*ЩАДОКТз див. СЬЩАДОКЬ. 
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*ЬїГРА див. *ИГРА. 
*ЬІГУМЄНЬ див. ИГУМЄНЬ. 
* ЬІЗМЄНА див. * ИЗМ'Ь НА 2. 
*ЬІМЕ див. ИМЯ- 
*Ь1МЄНЄдш». ИЛГЙНЇЄ. 
*ЬІНОЧЕСКИИ прикм. (1) чернечий, чернецький: Се 

я смиреньї ©едосеи игумень спа(с)ки(и) кра(с)носе(лс)кии 

протопо(п) бьі(в)ши(и) кременецки... взя(л) есми етьі(и) 

мона(с)тьі(р) то е(ст) на кра(с)но(м) и постри(г) а оув ьіно- 
че(с)ки(и) чи(н) (б. м. н., 1483 ВОРСР 179). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ьіноче(с)ки(и) (1483 ВОРСР 179). 
*ЬІНШИИ див. ИНШЇИ. 
*ЬІНШЬІИ див. ИНШЇИ. 
*ЬІНЬІИ див. ИНЬІИ. 
! ЬІСКОМЬ <ЯСКОМ'Ь) див. *ЯСКИИ. 



їздити дієсл. недок. (1) їздити: и на обе сторонє доро¬ 
ги іздАчи в мили и в двоу(х) лю(ди) грабили и кони и жи- 
вотиноу и лю(ди) головами вели И ШКОДЬІ вєликїи чинили 
(б. м. н., 1495 ПЛПС). 
ФОРМИ; дієприсл. одноч. іздачи (1495 ПЛПС). 
Дав. ще ЄЗДИТ. 
*ИЗ'Ь див. *ЯЗТ>2. 
ВЛОВИМ див. ЄЛОВИЧ. 
*Г6ТКА див *ЯТКА. 
1»ХАТИ, ЄХАТИ, ЄХАТЬ діесл. недок. (28) 1. (рухати¬ 

ся за допомогою різних засобів пересування) їхати (22): 
а едучи дорогою зь полмили на западь зимньїй на гости¬ 
нець Луцкий — полеский, а оттоль до дороги, которая 
идеть зь Жьщичьіна до Крупой... по левой сторонє Тере- 
менское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); а Ако ко(л) та- 
ко(ж) ислюбили бьі(л) есмо кнА(з) дмитрию московьско(м) 
и правду дали оужь ідє(м) и хочє(м) сА порожни оучинити 
тоі прав(д)ьі (Молодечно, 1388 Р 43); ТоЬсіу ВигдгаЬіа 
Місізаі іесілаі $о гетііапу па іЬоі ууезсі (Галич, 1413 Сі 
48); А ріігеїе \уа$га тіїозі, іге Розої ^азг і сігиііуу Міе- 
шіскіу розої іесіиі І2 КИтее зіисіу (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ГХХУї 140); 

(повертатися додому) їхати (1): ино штобьі єси вже 
бра(т) нашь и тесть вєлі(л) бояро(м) своимь и дЬтє(м) 
боярски(м) к собііхати (б. м. н., 1495 ПЛПС). 

2. прибувати (1); ач бьіхомь самь своимь животомь не 
поспішни бьіли ку єго мл(с)ти потрєбизность єхати... тогди 

мьі пошлємьі помощь своА и паньї свои ку кролеви (Бирлад, 
1439 Сові. II, 714). 

3. (на кого) вирушати (проти кого) (2): Мьі тогди Стє- 
фан воєвода, сам своєю парсоуною, и сь оусєю нашєю мо- 
цю и землею нашєю молдавскою, из их милостми обличнє 
боудоум єхати на тоурєпкого чьсарі (Гирлов, 1499 ВГ> II, 
423); 
проч їхати (І), їхати прочь(І) див. ПРОЧЬ. 
ФОРМИ: інф. єхати 4 (1439 Сові. II, 714; 1444 АЗ І, 42; 

1498 ВО II, 412; 1499 ВО II, 423); іхати 3 (1466 АЗ 1,60; 
1495 ПЛПС); єхать 1 (ХУ ст. ВС 16 зв.); теп. З ос. одн. 
іесїе*(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); 1 ос. мн. ідє(м) (1388 Р 43); 
З ос. мн. іегіиі (1433 ЗНТШ БХХУІ, 139); перф. З ос. одн. ч. 
іесНаї (1413 ОБ 48); І ос. мн. єхали 1 (1444 АЗ І, 42); єсмо 
єхали 1 (1447—1492 ЛКБВ); май б. 1 ос. мн. боудоум єхати 
(1499 Ви II, 423); нак. сп. 2 ос. одн. єдь (1499 АЗ і, 118); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. іе$ШЬу... ІесНаї 1 (1388 2РР 105); 
коїігЬу іесіїаі 1 (1433 ЗНТШ БХХУІ, 140); дієприсл. од¬ 
ноч. едучи, єдоучи 5 (1322 АрхЮЗґ 1/УІ, і; бл. 1458 Р 
168; 1478 АЗ III, 17; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 118, 119); ідучи, 
і доучи 4 (1445 Р 150; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1495 ПЛПС). 
Див. ще *ВЬІЄЗДИТИ, ВЬІЄХАТИ, ЄЗДИТ, *ЄЗ"ьДЖИ- 

ВАТИ. *ПРИЄЖДЖАТИ, ПРИЄХАТИ, * ПРИЇЗДИТИ, 
*$ІЕСНАТУ 8ІА. 

'БЩЄ див. ЄЩЄ. 
'6ЩИ див. ЄЩЄ. 



*ЮБАНА ж. (3) (назва річки у Молдавському князівстві): 
тімь ми видівше єго правою... слоужбою до на(с)... дали 
семи ємоу оу нашєи земля села... на богдані гдє е(ст) ба¬ 
ланс... и на юбані соусАни (Васлуй, 1436 Сові. І, 444); А 
хотар томоу вишєписанномоу селоу... на вєрхь Юбани, 
да єст от оусих сторон по старомоу хотароу (Сучава, 1489 
ВО І, 372). 
ФОРМИ: род. одн. Юбаии (1489 ВО І, 371, 372); місц. 

одн. ка юбаиі (1436 Собі, і, 444). 
Див. ще *ЛЮБАНА. 

ЮБАНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): ті(м) мьі видавше єго... вірною слоужбою до иа(с)... 
дали... єсми ємоу... села, на имі... моишєщи... и юбанєщи 
(Сучава, 1455 Созі. П, 553). 
ФОРМИ: наз. юбанєщи (1455 Созі. її, 553). 
*ЮБАНЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. слов. Любо- 

мир і т. ін.): мьі стєфа(н) воєво(да)... знаменито чини(м) 
... ожє прїидоша, прі(д) нами... мьрина и сестра єи, стана, 
до(ч)ки драгомира юбана... и потокмилисі, про межи со¬ 
бою, и роздєлили свои правїи о(т)нини (Сучава, 1493 Созі. 
и. 44—45). 
ФОРМИ: род. одн. юбана (1493 Созі. О. 45). 
Див. ще ЛЮБАНТ». 
*ЮБЬН'6СА ж. (2) (назва потоку в Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар томоу... селоу... ниже вєликои могили; 
от толі чєрєс поут... оу глод оу Кьлдьроуша, та Кьлдь- 
роушєю на поток Юбьніси (в ориг. Юбініси.— Прим. 
вид.) та Юбьнісою гори до оустїе зьподїи оулмилор на ко- 
паноую могилоу (Сучава, 1492 ВО 1, 510). 
ФОРМИ; род. одн. Юбініси (1492 ВО І, 510); ор. одн. 

Юбьнісою (1492 ВО І, 510). 
Див. ще *ЛЮБАНГ£СА. 
*ЮБ-6К1іСА див. *ЮБЬН1іСА. 
ЮГА ч. (158) (особова назва, молд., пор. Георгїе): а на 

то віра моА и... віра жупана юги жю(р)жевича (Роман, 
1392 Сох^. 1, 8); тое вьсе вьішеписанное да е(ст) ємоу и бра- 
тоу его, юзи, о(т) на(с) оурикь (Сучава, 1448 Созі. II, 355); 
И також есмо дали... томоу свАтомоу нашемоу монасти- 
роу а фалчоу и три фєртали виногради... що бьіл дал тотоу 
фалчоу и три фєртали томоу свАтомоу нашемоу монасти- 
роу пан Юга вистїАрник (Гирлов, 1499 ВО II, 147—148). 
ФОРМИ: наз. одн. юга, Юга, .ІиНа 59 (1400 Созі. І, 26; 

1424 Созі. І, 161; 1434 463; 1443 Сові. II, 120; 1459 
ВО 1, 32; 1467 ВО II, 297; 1476 ВО І, 209; 1489 ВИ І, 376; 
1493 ВО II, 27; 1499 ВО II, 148 і т. ін.); зам. род. віра пана 
юга, кнігинА пана Юга, оуноука попа юга, дали... сьі- 
ноу юга 21 (1457 ИКР; 1459 Созі. 3. 22; 1467 ВО І, 121; 
1469 ВО І, 136; 1473 ВО І, 184; 1481 І, 249; 1482 Вй 
І, 262; 1490 Созі. 3. 141; 1493 ВО II, 14; 1499 ВО II, 147 і 
т. ін.); зам. дав. заплатих... братоу его Юга 1 (1489 ВО І, 

377); род. одн. Юги, юги, ю(ги) 43 (1392 Созі. І, 8; бл. 1400 
Созі. І, 27; 1445 Сові. II, 212; 1458 ВО І, 20; 1462 ВО І, 
63; Созі. 3. 12; 1475 ВО І, 204; 1480 ВО І, 239; 1483 ВО 
I, 275; 1490 Созі. 3. 141 і т. ін.); Югм, югьі, (Ю)гн 29 
(1393 Созі. І, 14; 1458 ВО І, 25; 1459 ВО І, 28; 1460О//?«А» 
515; 1462 ВО І, 62; 1465 ВО І, 88; 1468 ВО І, 128; 1470 
ВО II, 310; 1482 ВО І, 266; 1499 ВО II, 154 і т. ін.); дав. 
одн. Юзи, юзи 2 (1448 Созі. II, 355; 1478 ВО І, 219); юзі 
2 (143! Созі. І, 315; 1432 Созі. І, 343); ор. одн. югою (1448 
Созі. II, 362). 
Див. ще ЮКА. 
*ЮГИНЬ прикм. (2): мьі стефа(н) воево(да)... знамени¬ 

то чини(м) ... ожє прїидоша прА(д) нами... наши слоуги, 

тоадєрь и бра(т) єго, дьмїя(н)... снвє югини (!)... и прода¬ 
ли свою правою о(т)нноу (!) (б. м. н., 1497 Сох/. В. 208). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ! югини (1497 Созі. 3. 208); наз. 

мн. ч. югини (1497 Созі. 3. 208). 
Пор. ЮГА. 
ЮГША ч. (5) (особова назва, молд., пор. Юга): мн пань 

алєксандрь воєвода молдавскьі и наши слугн, панове во- 
ласкьія... пань Ацько писарь, пань югша тадєровь... осві- 
цєному и вєлєбному... влодиславу... королю польскому... 
слюбуемьі и ислюбили есмн... тако Ако и иная кнАжата... 
и тако Ако наши предкове... имаемьі ему вірни бьіти и по- 
слушни (Кам’янець, 1404 Созі. II, 625); а на то... віра 
жоупана югши віра жоупана ілїаша чашника (Сучава, 
1414 ОІП«А» 441). 
ФОРМИ: наз. одн. югша 2 (1404 Созі. II, 625; 1407 Созі. 

II, 629); зам. род. віра пана югша, (ю)гша 2 (1407 Созі. 
І, 56; 1408 Созі. 1, 61); род. одн. югши (1414 ОІД«А» 441). 
Див. ще ЮКАШ, *ЮКЬШ1гНОУЛТ>. 
*ЮГШИНЬ прикм. (5): а на то... віра пана нєгрина и 

віра пана оана дворника сочавского... и віра пана югши- 
на (Сучава, 1409 ОІД«А» 437); а на то... віра пана югшїна 
віра пана оурАклє пєтра (Сучава, 1412 ОІД«А» 440). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. югшииа, югшїна (1409 ОІД«А» 

437; 1411 £>/Я«Л» 439; Сові. І, 95; МІН. АІЬ.; 1412 £>/К«А» 
440). 
Пор. ЮГША. 
*ЮГШЇНЬ див. *ЮГШИНЬ. 
*ЮДА див. ІЮДА. 
*ЮДЄИ див. *1ЮДЄИ. 
*ЮДТ>КА ч. (1) (іособова назва, пор. Іюда): Продали есмо 

мито Звягольское и корчму... Израилу а Єську, а Юдьце. 
на три годьі (Судомир, 1488 РИБ 222). 
ФОРМИ: дав. одн. Юдьце (1488 РИБ 222). 
южє присл. (1) (стп. іиге) вже: а не имают сА юже о 

то никдьі оупоминати ніжли имають вічное молчАниє на 
віки (Львів, 1421 Р 94). 
Див. ще ОУЖЄ1, ЮЖЬ. 
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южинци мн. (2) (назва села на Буковині) Южинець: 
тімь мьі видавше и(х) правоую и вірноую слоужбоу до 
на(с)... дали єсмьі имь оу нашєи зємли дві селі на имА 
бьнила и южинци (Сучава, 1428 Сові. І, 221). 
ФОРМИ: наз. южиици (1428 Сові. І, 221); знах. южинци 

(1428 Сові. ї, 221). 
КЩЬ присл. (2) (стп. ]т) вже:Єстли бьі мистрь сь свои(м) 

закономь... подлоугь свои(х) тьі(х) трои(х) листовь што 
к ва(м) посла(л) с нами оу кагорьш хатіль оустоупити 
тадьінки о єднаньє покоя ижбьісте з ва(с) нікоторьіи паньї 
радньїи ввібравши к на(м) рачили зослати к мариборкоу... 
яко братви и(х)... Кдіжь южв тАгнє(м) оу ближьни(х) 

дне(х) по сто(м) янє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ 
а дотолі и пото(м) ю(ж) па(н) михаи(л) имає(т) таа сєли(ш)- 
ча держати... ка(к) оу своє(м) (!) правві(м) (!) очизнві (!) 
(Сучава, 1452 Сові. II, 422). 
Див. ще ОУЖЄ1, ЮЖЄ. 
! ЮЗНОУ ? (1): (ино) мві видавше их доброи воли ток- 

меж... дали... есми... дно и обидє лопатна до оусти лопат- 
нои где оуп^адаєть) оу бєзин оу ставоу юзноу (!) (б. 
м. н., 1500 5Б 7), 
ЮЗЬІПОВИЧТї ч. (2) (особова назва): за повелиниемь 

велнікого князя Сввідрьігайла... мві двораие господарскіе: 
Твіхонь Слупвіця... и Семень Юзьіповичь, бвільїсмо у земя- 
нвіна повету Браславского, пана Карпа Ивановича Мьі- 
кулвінского (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: наз. одн. Юзьіповичь (1430 ГВКЛ 7); род. одн. 

Юзьіповича (1430 ГВКЛ 7). 
ЮКА ч. (1) (особова назва, молд., серб. Юко, пор. Гєор- 

гїе): (и оу то(м)> тако(ж) (де прї)идє прі(д) нами... юка... и 
прода(л) имь о(т) своєго оурика едно село (Сучава, 1453 
Сові. II, 467—468). 
ФОРМИ: наз. одн. юка (1453 Сові. II, 467). 
Див. ще ЮГА. 
ЮКАШ ч. (5) (особова назва, пор. Юка): тїмі, мві видав¬ 

ши и(х)... вірною слоужбою до на(с)... дали есми имь... 
села,,, брадичєщи на краснои,,. и на коб(ьї}лі (?) (познач. 
вид.— Прим. ред.) где бвіль инка(ш) (або юка(ш).— Прим, 
вид.) (Васлуй, 1436 Сові. І, 449); една част от тих сєл да 
ест слоугам нашим Тоадероу Юкашоу и братаничєм его 
(Васлуй, 1495 ВИ II, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. Юкаш 1 (1495 ВО II, 59); ! иика(ш) 

1 (1436 Сові. І, 449); род. одн. Юкаша (1495 ВО II, 59); 
дав. одн. Юкашоу (1495 В О II, 59). 
Див. ще ЮГША, *ЮКЬШ'£НОУЛЬ. 
* ЮКАШ Її 1 ч. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

ті(м) мві видавше... вірноую его слоужбоу до на(с)... дали 
есми ємоу... єдино село оу юкаша... на имА маржиніне 
(Сучава, 1440 Сові. II, 65); мві алєксандрь воєво(д)... чи- 
ни(м) знаменито... оже тотв истинві... слоуга, па(н) три- 
шо(р), си(н) шандра о(т) юкаша, слоужиль намв право и 
вірно (Сучава, 1452 Со5/. II, 431—432). 
ФОРМИ: род. одн. юкаша (1440 Сові. II, 65; 1452 Сові. 

II, 431—432). 
*ЮКАШТї2 ч. (6) (назва пагорба у Молдавському кня¬ 

зівстві): тімь мві видівшє и(х)... вірноую слоужбоу до 
на(с)... дали есмьі имь... села... костинци... и мошинци на 
юкашоу где бвіль виногра(д) (Сучава, 1429 Сові. І, 269); 
ті(м) мві видавше его правовірною... службоу до на(с)... 
дали есми ему два села... подли мови(л) юка(ш) (Сучава, 
1438 Сові. II, 7); а ми тако(ждерє и от н)ас есми дали... 
слоузі нашемоу Ивоулоу... село Вьлєнїи поудли Юка(ша) 
(Сучава, 1482 ВО І, 260). 
ФОРМИ: род. одн. юка(ш), Юка(ша), Юкаш(а) (1438 

Сові. II, 7; 1482 ВО І, 260); місц. одн. иа юкаши 2 (1452 
Сові. II, 432; 1475 ВО І, 206); иа юкашоу 1 (1429 Сові. І, 
269). 

*ЮКШОВЦИ мн. (1) (назва села у Львівській землі) 
Юшківці: а имаютв пана юрковьского люді Из острова и 

сь юкшовець имаютв дрьіва роубаті але не паствіті а ні 
свінеі оупоущаті оу лісь (б. м. н., 1424 Р 104). 

ФОРМИ: род. юкшовець (1424 Р 104). 
*ЮКЬШгЙКОУЛ'Ь ч. (1) (особова назва, молд., пор. 

Юка): мьі илїа воево(д) и бра(т) господствами стефа(н) 
воево(д)... знаменито чини(м)... оже то(т) истиннвти слоуга 
на(ш), вірньїи крьсті юкьшіноу(л) слоужи(л) на(м) право 
и вірно (Сучава, 1442 Сові. II, 92—93). 
ФОРМИ: наз. одн. юкьшіноу(л) (1442 Сові. II, 93). 
Див. ще ЮГША, ЮКАШ. 
*ГіЛЛАлА ж. (І) (особова назва, цсл. Июлияни, гр. 

’ІоцЯіа^г], лат. Іиііапа) Юліяна, Уляна: а пешезіее ца- 
52оу ^еіікоу кпейіпі Лиііапіе ргузіаііі ро 7.у\уоі:е Ьгаіа 
пазгеНо \Уе1іко1ю Кпіагіа \Укои7Іа Ьогопііу іеіе (Липниш- 
ки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139). 
ФОРМИ: дав. одн. .Іиііапіе (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139). 
Див. ще УЛИАНА. 
*ЮЛЇИ див. *ИЮЛИИ. 
*3\}Ш див. *ИЮЛИИ. 
*ЮЛЬ див. ІЮЛЬ. 
*ЮНАКЬ ч. (1) юнак, молодець: Такє(ж) тьіми часьі 

г(с)дра нашого люди пришли с тоурє(ц)коє земьли... и 
поведили... што(ж) вездє по всимь городо(м) и по местомь 
кличу(т) и(ж)бьі добрьіе юнаки и люди вси которьіе доужи 
на кони всести... какь тепьло боуде(т) маю(т) на кони всіс¬ 
ти и потАгнути (б. м. н., 1496 ПДВКЛ 61). 
ФОРМИ: наз. мн. юнаки (1496 ПДВКА 61). 
*ЮНЇИ див. *ЇОУНЇИ. 
*ЮНКОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): И позволиль есми 

пану 0едку Юнковичу тую свою продажу у вь осподаря 
потвердити (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: дав, одн. Юнковичу (1440—1492 АкЮЗР II, 

105, 106). 
*ЮНЬ! див. ИЮНЬ. 
! ЮНЬ3(ЮНЬ) (1): а на то свідковє... пан никєл абрик, 

пан юнь (!)... пан миско писарь (Сучава, 1456 Сові. II, 791). 
Див, ИОНЬ1. 
ЮРА ч. (3) (особова назва, пор. Юрїи) Юрій: мьі стєфа(н) 

воево(д)а... знаменито чини(м)... оже прїидошА пре(д) 
нами... юра шоури(н) васко(в) и тоулі... и продали свою 
правою(!) о(т)ниноу (Сучава, 1479 Сові. 5. 98); и оуставше 
наши слоуги лоупє и братїа єго... та заплатили оуси тотьі 
вишєписанїи пинізи... оу роуки слоузі нашемоу юра 
(Сучава, 1495 5СІМ рі. II). 
ФОРМИ: наз. одн. юра 2 (1479 Сові. 3. 98; 1495 ВСІМ 

р»ц) ; зам. дав. слоузі нашемоу юра 1 (1495 ЗСІМ рі. II). 
Див. ще ЮРЄЦЬ, ЮРКО. 
*ЮРГИЧЬ ч. (23) (особова назва): а на то є(ст)... віра 

пана юргича прькалаба билогоро(д)ского и зіта его пана 
оанчи лого'0'єта (Нямц, 1443 Сові. II, 120); мьі стєфа(н) 
воєвода... чини(м) знаменито... оже прїидє пре(д) нами... 
слуга на(ш) оана... и продаль на(м) самьі(м)... село... бан¬ 
ковий... що купи(л) алєкса бра(т) его о(т) пана юргича 
(Сучава, 1471 ДГСМПБ). 
ФОРМИ: род. одн. юргича, ю(р)гича 21 (1443 ВАМ 41; 

ДПГСМН; 1445 Сові. II, 212,219, 226, 231; 1446 Сові. П, 
238, 248; 1447 Сові. II, 273; 1471 ДГСМПБ і т. ін.); юр- 
ГИЧА 2 (1445 ОіП«А» 483; 1446 Сові. II, 270). 
ЮРЄВИЧ див. ЮРЬЄВИЧ. 
ЮРЕВИЧЬ див. ЮРЬЄВИЧ. 
*ЮРЕВТї див. ЮРЬЄВЬ. 
ЮРЄИ див. ЮРЇИ. 
ЮРЕЙ див. ЮРЇИ. 
ЮРЄЦЬ ч. (1) (особова назва, пор. Юрїи): а твій люди 

о(т)чичи мои на имА микоула ильА Юрець данило богда(н)... 
мають ему потому служити ка(к) єсть в той земли обьічаи 
(Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн, Юрєць (1490 Пам.). 
Див. ще ЮРА, ЮРКО. 



ЮРИ — 575 *ЮРШИНЬ 

ЮРИ див. ЮРІЙ. 
ЮРИЄ див. ЮРЇЄ. 
ЮРИЄВЬ див. ЮРЬЄВЬ. 
*ЮРИИ див. ЮРІЙ. 
*ЮРИНЬ прикм. (2): И оу том також прїидоша прАд 

нами... Ліьрина, дочка Оанца Брьлича... и плємєница єи 
НастА, дочка Юрина... и продали свою правоую отниноу 
(Гирлов, 1499 ВО її, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Юрииа (1499 ВО II, 153, 154). 
Пор. ЮРА. 
ЮРІА, ІУРЇА ч. (2) (особова назва, пор. Гєоргїє, Геор¬ 

гій) Юрій: Се я кнАзь юріа холмьскии... по смрти сна моє- 

го кнАзА сємєна придали есмо к цркви бжои... на бгомолє 
вечистоє села... слєпчє космово (Холм, 1376 Р 22); пи(с) 
ІурїА (Сучава, 1472 Сові. 5. 77), 
ФОРМИ: наз. одн. юріа 1 (1376 Р 22); іурїм 1 (1472 

Сові. 3. 77). 
Див. ще ЮРЇЄ, ЮРЇИ, ЮРЇЮ. 
ЮРЇЄ, ЮРИЄ ч., невідм. (4) (особова назва, молд., пор. 

Гєоргїє) Юрій: мьі стєфань воєвода... чинимь знаменито... 
оже тоти истинньш слоугьі наши сьіновє стана лоукавед- 
кого, юрие и козма... слоужили намь... правою и вірною 
слоужбою (Сучава, 1428 Сові. І, 201—202); и дал пан ІОрїє 
вистиярник... монастирю нашємоу от Бистрици... едно 
село... ХемєАни (Сучава, 1470 ВО І, 153). 
Див. ще ЮРІА, ЮРЇИ, ЮРЇЮ. 
ЮРЇИ, ЮРЄИ, ЮРБИ, ЮРЕЙ, ЮРЬИИ, ЮРЬИЇ, ЮРИ, 

ГЮРИИ ч. (79) (особова назва, пор. Георгїи) Юрій (76): 
вь л£(т) 6849 сольянь бьі(с) колокь(л) сиі стму юрью при 
князи дмитріи игуменомь евьфимьемь (б. м. н., 1341 ОБРН 
75); а на то послуси кнАзь юрьии глЬбовичь бєлзьскии пань 
ота пилєцькии староста русьскоЬ зємлй (Львів, 1368 Р 
16); а на то... вйра пана юрьА столникова (Сучава, 1393 
Сові. І, 14); А при той речи бьіли... пан Юри маршалок 

н(а)шь, а пан Окушко (Луцьк, 1444 А5 І, 40); Мьі кнзь 

сємень алекандрови(ч) (!) дали есми слоузи нше(м) кнзю 
юрью борисовичю селище... серако(в) (Київ, 1465 ДГСОС); 
пан Юрьий печат приложил (Добучини, 1487 А8 І, 240); 
Фра(н)цикь прода(л) юрьеви деди(ч)ство за сто гривень 
(XV ст. ВС 21 зв.); и Борись ся на пана Юрія н на боярь 
не послаль (Вільна, 1495 АЛМ 83); 

с в А т ьі и ю р ь и (1), с в А т ьі и Ю р ї и (2) див. 
СВАТЬІИ 1. 

ФОРМИ: наз. одн. Юрєи, Юрей, юрє(и) 9 (1491 А5 І, 971 
XV ст. ВС 21 зв., 22; 1492 АЛМ 31; 1493 АЛРГ 55, 56); 
юрьи 9 (1388 Р 38, 44; бл. 1392 Р 46; 1404 Р 70; 1421 Р 
95, 96; 1438 Р 138); юрьии, Юрьий, юрьиї 9 (бл. 1350 Р 8; 
1352 Р 5; 1368 Р 16; 1375 Р 20; 1421 Р 96; 1482 АЗ І, 80; 
1487 АЗ І, 239, 240); Юрїи, Юр(їй) 5 (1467 ВО 1, 120; 
1475 ВО І, 203; 1494 АЛМ 54; 1495 ВО II, 57, 248); Юри 
З (1444 АЗ І, 40; 1448 АЗ І, 44; 1466 АЗ І, 62); ю(р) 1 (1499 
ВФ); гюрии 1 (XIV—XV ст. ОБРН 112); зам. род. коу- 
пиль... от Юрїи 1 (1480 ВО І, 243); род. одн. Юриа, Юріа, 
Юрія 9 (1443 ВАМ 41; Сові. II, 145, 156, 180; 1448 Сові. 
II, 306; 1453 Сові. II, 473; 1483 ВО І, 269; 1487 ВО І, 306; 
1490 ВО І, 432); юрь*, юрья 3 (1393 Сові. І, 14; 1422 Р 97; 
1454 АЗ III, 10); юрьія 1 (1444 £>/р«А» 481); дав. одн. 
юрью 5 (1341 ОБРН 75; бл. 1350 Р 8; 1352 Р 6; 1465 
ДГСОС); Юрію 4 (1487 ВО і, 306; 1490 ВО І, 400; 1495 
ВО II, 57); Юрю, ю(р)ю 4 (1487 РИБ 434; 1489 ВО І, 377; 
1493 АЛРГ 55; 1495 БСКИ); юрьеви З (XV ст. ВС 21 зв., 
22; 1421 Р 96); Юрїеви, <ю>рїєви 2 (1429 Сові. І, 280; 1480 
ВО І, 246); знах. одн. Юрія, .Іигіа 3 (1494 ВО II, 388- 
1495 АЛМ 83); юрьл, юрья 2 (1421 Р 95; 1482 АЗ І, 80р 
ю(р)я, ю(р)м 2 (1496 ПСВВ 192 зв.; 1499 ВФ); ор. одн. 
юриє(м) (1452 Сові. II, 422); місц. одн. по Юрїи (1467 ВО 
II, 297, 298). 

Див. ще ЮРІА, ЮРЇЄ, ЮРЇЮ. 
ЮРЇЮ, ЮРЮ ч., невідм. (4) (особова назва, молд., пор. 

Гєоргїоу) Юрій: а на то, коли семи хотарили то(т) хотарь, 
бьіль... петрь коми(с), па(н) юрїю шєрби(ч) (Сучава, 1456 
Сові. II, 583); Се азь... Стефан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... оже прїидоша пред нами... киьгинь Фетє Акобєскоу- 
ла, и плємєници их Балшє и брать єго Юга... и непоть 
их Юрю... и продали свою правою очиноу... самомоу гос- 
подствоу ми (Сучава, 1489 ВО І, 376); мьі Стефан воєвода... 
знаменито чиним... оже прїидє прАд намьі... Олюшка... и 
продала... третоую част село от Костєщ... що юи бьіли 
дали прАд нами ж(є) слоуга наш Юрїю Браевич... и сє- 
стричичи его (Сучава, 1499 ВО II, 130). 
Див. ще ЮРІА, ЮРЇЄ, ЮРЇИ. 

£ ЮРКАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... оже... 
дали есми... нашєму монастирю о(т) пол^ноу... села... 
имєнємь еєламь бодєщїи... и юрканїи (Сучава, 1472 
Г>/Р«А» 530). 
ФОРМИ: наз. юркаиїи (1472 ОїР«А» 530). 
ЮРКО ч. (4) (особова назва, пор. Юрїи) Юрко: а се борт- 

ници пашко бортикь (І) и сь ємєлина Юрко мошничь (Львів, 
1370 Р 18); Мьі болєславь инако швитрикгаило... знаємо 
то чини(м)... аже дар овали есмо... слузЬ нашєму юркови 
козенАти на своемь еєлй на хватовдехь її копь рускои лич- 
бьі (Коломия, 1424 Р 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Юрко (1370 Р 18); дав. одн. юркови 

(1424 Р 102). 
Див. ще ЮРА, ЮРЄЦЬ. 
ЮРКОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) Юрківці: 

а мьі слюбили есмо и записали єсмьі сА, яко нашего милого 
отца, и потверждаемь... ему оть нась... еєльї, на имА ... 
юрковци и вербовци (Коломия, 1448 Сові. II, 305). 
ФОРМИ: наз. юрковци (1448 Сові. II, 305). 
*ЮРКОВЬСКИИ ч. (2) (особова назва): А имають пана 

юрковьского люді... дрьіва роубаті Але не паствіті а ні 
свінєі оупоущаті оу л£сь (б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: род. одн. юрковьского (1424 Р 104); ор. одн. 

юрковьскімь (1424 Р 104). 
юрчещи мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): того ради и г(с)во ми даємь и потврьждаємь села 
тому пр£(д)рє(ч)нному монастирю... на имА нйгомирещи 
и юрчещи (Сучава, 1443 ДГСПМН). 
ФОРМИ: наз. юрчещи (1443 ДГСПМН). 
ЮРША, ЮРЬША ч. (13) (особова назва): А при томь 

били... паньМонивидь, пань Юрша (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 
8/^, 8); А при том бьіли... кнАз Йван ПутАта, а воєвода 
киевский пан Юрша (Київ, 1437 А5 І, 34); Ма(р)шаль- 
коу нашомоу намєстникоу володимє(р)скомоу паноу ива- 
ноу ю(р)ши (Петрків, 1489 АМВ); И оуставшє слоуга 
(наш Тоадер и пл)еменик его поп Тоадер... та заплатили 
оуси тоти пин^зи... оу роуки слоуз'Ь нашємоу Юрши (Ясси, 
1497 ВО II, 96); коли зять наїдь, пань Юрша, небощикь, 
вмерь по смерти пана Юршиной, Ивашко Репа... вси золо¬ 
тий, и гроши, и серебро, и шали, и иншіе речи, все то при- 
везь до мене (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: наз. одн. Юрша, юрша, юрьша (1430 АрхЮЗР 

8/IV, 8; 1433 Р 119; 1434 Р 128; 1437 АЗ 1,34; 1438 Р 138; 
1497 ВО II, 96; 1498 АЛМ 163); дав. одн. Юрши, ю(р)ши, 
Юрьши (1488 РИБ 424; 1489 АМВ; 1494 ВО II, 33; XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 29; 1497 ВО II, 96). 

*ЮРШИНЬ прикм. (6): Се А пани Федка, панаЮршина 
дочка... есми била чолом г(о)с(по)д(а)ру великому коро¬ 
лю Казимеру, ажебьі его м(и)л(ость) допустил мене ко 
имєнАм моим (Ровно, 1488 А8 І, 241); Павель св^тчиль, 
тьімь обьічаемь: посл'Ь небощикове смерти, пана Юршиньї, 
послаль мене пань староста намЬстиикомь бити у тьіхь 
дворехь пана Юршиньїхь (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: род. одн. ч. зам. знах. мн. ж. Юршина дочки 
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(1498 АЛМ 163); наз. одн. ж. Юршииа (1488 АЗ І, 241); 
род. одн. ж. Юршиньї (1498 АЛМ 163); місц. одн. ж. по 
Юршиной (1498 АЛМ 163); знах. мн. ч. Юршииьі (1498 
АЛМ 163); місц. мн. у Юршииьіхь (1498 АЛМ 163). 
Пор. ЮРША. 
*ЮРЬЄВИЧЬ дав. ЮРЬЄВИЧ. 
* ЮРІЄВІ» див. ЮРЬЄВЬ. 
*ЮРЬША див. ЮРША. 
*ЮРЬІИ див. ЮРІЙ. 
ЮРЬЄВИЧ, ЮРЬЄВИЧЬ, ЮРЄВИЧ, ЮРЕВИЧЬ ч. 

(27) (особова назва): А пань олєхно юрьєвичь жюсичь про- 
даль есмь дідиноу... свою паноу дробьішю мжюровичю 
(Острог, 1458 ОЖДМ); а к моєй роуці мні постоупила 
дАдинаА моА кнАгини СємєноваА МарьА и зАть єи кнАзь 
Сємєнь Юрьєвичь иміньє... Манєвь (Вільна, 1482 АЗ І, 
79); а про ліпшоую справє(д)ливость била єсми чоло(м)... 

кнзю сємєноу юрьєвичоу старо(с)тє лоудкомоу абьі и(х) 
мл(с)ть... печать свою к сємоу моимоу листоу веліли при¬ 
вісити (Ольховець, 1490 СРК); Биль намь чоломь... 
князь Алєксандро Юревичь (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2, 58). 
ФОРМИ: наз. одн. Юрєвич, Юревичь, Юп(евичь) 6 

(1464 АЗ І, 57; 1470 АЗ І, 67; 1481 АЗ І, 77; 1495 РИБ 
621; 1497 РИБ 684; 1500 АЛМ вип. 2, 58); Юрьєвичь, 
юрьєвичь 5 (1458 ОЖДМ; 1482 АЗ І, 79; бл. 1500 АСД II, 
№ 4); Юрьєвич 4 (1483 АЗ 1,82; 1489 АЗ І, 89; 1491 АЗ 
І, 94; 1499 АЗ І, 118); ск. н. юр, ю(р)є 3 (1498 ГВКОО; 
1499 ВФ); род. одн. Юрєвича (1494 АЗ І, 102); дав. одн. 
Юревичу 4 (1495 АЛРГ 55; 1497 ПМХ; 1498 АЛРГ 81; 
1499 АЛМ 36); Юрьєвичоу, юрьєвичоу, Юрьевичу 3 (1482 
АЗ І, 79; 1489 АЗ І, 89; 1490 СРК); місц. одн. иа Юрьєви- 
чи (1492 АЗ III, 23), 
ЮРЬЄВЬ, ЮРЬЄВЬ, ЮРИЄВЬ прикм. (13): и оузА- 

ли єсми на яні білєцкомь помочное а лопатичь ива(н) 
юриєвь сьінь своєю братиею стратиль на віки (Львів, 

1421 Р 94); а кнзА юрьевьі(х) боАрь бьі(л) при то(м) пань 
патрикіи краевскии и па(н) га(в)рило маршалко (Острог, 
1458 ОЖДМ); и мьітьі(х) прьівилею(в) на обєсторонє вьісло- 

ухали и сведєцьтва пиа воєводина а пана юрьєва (Вільна, 
1499 ВФ); 
юрїєвь д в о р ь (1) (назва двора у Молдавському 

князівстві): тім (зіс.—■ Прим. вид.) мьі... дали єсми ему... 
села на имі шизкоуци, где бьі(л) юрїєва двора (І)... и ма- 
ли(н)ци (Сучава, 1456 Сові. II, 577); юрїєвь ставь 
(1) (назва ставу в Молдавському князівстві): а хотарь... до 
великою дорогоу... а о(т) той великои дорогоу до юрїєва 
става (Сучава, 1488 ДГСХМ); юрьєвь день (1) 
(назва церковного свята, також календарна дата) день 
святого Юрія, Юріїв день: Тіжь оуставлАемь хто имаеть 
ста(д) конная алюбо жеребАчья имаеть по(д) стороже (!) 
паствить о(т) юрьєва днА до мїхаилова днА (XV ст. ВС 
37 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. юрьєвь, юрьєвь 4 (1463 ГГЯ,* 1466 

АЗ І, 61, 62); юриєвь 2 (1421 Р 93, 94); род. одн. ч. юрїєва 
2 (1456 Сові. II, 577; 1488 ДГСХМ); юрьєва 1 (XV ст. ВС 
37 зв.); знах. одн. ч. Юревь (1493 АЛРГ 56); наз. мн. ч. 
Июрїєви (1480 Ви І, 241); род.мн. юрьєвьі(х) (1458 ОЖДАі); 
знах. мн. с. юрьєва (1499 ВФ). 

Пор. ЮРІЙ. 
ЮРЬИ див. ЮРЇИ. 
ЮРЬИИ див. ЮРЇИ. 
ЮРЬИЇ див. ЮРЇИ. 
ЮРЬЇІІА див. ЮРША. 
ЮРЮ див. ЮРЇЮ. 

ЮСАФЬ ч. (1) (особова назва, пор. Иосафать): А на то ест 
вєликаА марторїА... поп Фєодорь Бистрицкїи, поп Юсафь 
Нємєцкїи (Сучава, 1464 Вй І, 84). 
ФОРМИ: наз. одн. Юсафь (1464 ВО І, 84). 
Див. ще ЯСАФЬ. 

ЮСИП ч. (1) (особова назва, пор. Іосифь) Йосип, Йосиф: 
мьі Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє прАд 
нами... слоуга наш Юсип, сьін Тоадєра Оурдоугаша... и 
продал свою правою отниноу... слугам нашим Сими и бра- 
тоу его Авьроу (Сучава, 1490 ВО І, 397). 
ФОРМИ: наз. одн. Юсип (1490 ВО І, 397). 
Див. ще ЄСИФЬ, ІОСИФЬ, ОСИЛЬ. 
ЮСКО ч. (1) (особова назва, пор. Іосифь): А на то послу- 

си кнАзь юрьии глібовичь бєлзьскии... соцкии юско пань 
петрь мошенка (Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. юско (1368 Р 16). 
Див. ще ИОСКО. 
ЮХНО ч. (3) (особова назва, пор. Євьфимии): А при том 

бьіли светки... пан Юхно Зєнкович, пан Андрєй Кортє- 
вич (Острог, 1481 АЗ І, 77); А при том бьіли світки... ко¬ 
ролев дворАнин Сєнко Смочко, а пан Голєнчин сьін Юхно 
(Черлехів, 1485—1500 АЗІ, 121). 
ФОРМИ: наз. одн. Юхио (1481 АЗ І, 77; 1482 АЗ І, 81; 

1485—1500 АЗ І, 121). 
Див. ще ЮШКО. 
*ЮЧИНИВЬ ч. (1) (особова назва): а в томь еєлє оу двори 

людє(и) єсть пАть а го(л)тАєвь два што земли не дє(р)жать 
иа (и)мА Ючиии(в) пашю(т) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: наз. одн. Ючиии(в) (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ЮШКО, ЮШЬКО ч. (15) (особова назва, пор. Євьфимии): 

А писаль великого кнАзА швитригаила писарь юшко 
(Луцьк, 1445 Р 151); Юшку Полковичу волость Жолвяжь 
на годь послі первьіхь (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 
7/11, 9); А послали есмо тамь дворанина нашого Юшка 
Нецковича (Троки, 1494 РИБ 561). 
ФОРМИ: наз. одн. юшко, юшько (1445 Р 151; 1451 АЗ 

І, 45; Р 157, 159; 1452 Р 161; 1463 АЗ І, 55; 1464 АЗ І, 
57; 2-а пол. XV ст, СПС; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627, 628); 
дав. одн. Юшку (1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9); знах. одн. 
Юшка (1494 РИБ 560, 561); ор. одн. Юшкомь (1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 
Див. ще ЮХНО. 
ЮШКОВИЧ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіла дочка 

моА кн(А)г(и)нА Мар А СємєноваА РовєнскаА... пан Бар- 
тош Юшкович (Ровно, 1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. Юшкович (1488 АЗІ, 242). 
ЮШКОВЬ прикм. (1): Юшковьі дєти о(т)чиноу свою 

дє(р)жать а дани дають сорокь грошє(и) и пАть грошє(и) 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.— 94). 
ФОРМИ: наз. мн. Юшковьі (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
Пор. юшко. 
ЮШЬКО див. юшко. 



Я, А займ. (461) я: я Любаргь Кгедеминовичь... изга- 
даль есми самь о своюй души (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1 /V1, 1); а кто поидєть на мене королеви помага(ти) мнь 
на мої нєприятєлї бєзо всАкої хитрости и льсти (б. м. н., 
1366 Р 14); тогдьі кроль господарь посла(л)ь мне а бьіхь 
межи ними розьіха(л) и оуграничиль промєжи тьіми сє- 
льі Ако же на верху вьіписаньї (Галич, 1404 Р 68); и Воло¬ 
шин рєк; твоА дєй м(и)л(о>сть мне дал кн(А)же великий, 
аМощєница твоА (Ступно, 1444 АЗ І, 41—42); Милостивий 
королю! Прошоу твоє милости, оучини ми право сь Ка- 
мєньчаньї о мои щкодьі, а я такьжо_оучиню какь ми оузвє- 
лишь (б. м. и., 1481 ПО II, 365); Борись мовиль: тьі ми 
первей примовили, а Костянтини мовиль: тьі мя первей 
назвали татемь (Вільна, 1495 АЛМ 83); И пани вошла ви 
клїть со мною посполу и велїла мнї переди собою полотна 
подїлити на нольї, и я подїлиль (Вільна, 1498 АЛМ 
163); у ту сіїоШу о Іогп г рапот шагкош г]ес1паіу5іа іа 
іеши ІП520ІЮ роїа зиюіеЬо иіюі у іег розіируїзіа тпіе 
бгийойо роїа иНої .^оіеїю (Тришин, 1500 ДПЖН). 
^ ФОРМИ: наз. одн. я, а, 1а (1322 АрхЮЗР І/УІ, 1;п. 1349 
Р 3; 1376 Р 22; 1400 Сові II, 617; 1420 ПГАГ; 1435 Р 
132; 1451 АкЮЗР її, 106; 1467 СП № 13; 1487 АЗ І, 85; 
1500 ДПЖН і т, ін.); род. одн. мене 16 (1386—1418 Р 35; 
1392—1393 РФВ 170; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1475—1480 
АрхЮЗР 8/1V, 21; 1481 ВІ) її, 358; 1484 ЯМ; 1488 АЗ ї, 
241; 1495 АЛМ 83; XV ст. АрхЮЗР 8/УЇ, 29; 1498 
АЛМ 163 і т. ін.); мне 1 (1404 Р 68); дав. одн. мн* 50 (1366 
Р 14; 1402 Собі. II, 623; 1434 Собі. II, 675; 1435 Р 132; 
1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1466 АЗ І, 60; 1473 ЗНТШ 
V, 3; 1482 АЗ 1, 79; 1491 АЗ І, 94; бл. 1500 ЛЯ № 2 і т. ін.); 
ми 51 (бл. 1386 Р ЗО; 1393 Р 51; 1398 ЗЛЕІК; 1400 Р 62; 
1402 Собі. II, 623; 1436 Собі. II, 698; 1448 АЗ І, 44; 1466 
Л5 1, 60; 1482 АЗ І, 79; 1498 АЛМ 163 і т. ін.); миє, шпе, 
тпіе 17 (1444 АЗ І, 42; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 1481 
АЗ 1, 77; 1484 ЯМ; 1488 АЗ І, 241; 1496 АЛРГ 72; 1500 
ДПЖН і т. ін.); шпі, шпу 6 (1413 ОБ 48; 1500 ДПЖН); 
боАти(м) сА, того(м) не оутаити 2 (бл. 1386 Р 30); ми* 
1 (1492 ЗОЄ); знах. одн. мене 24 (1366 Р 14; 1392—1393 
РФВ 170; 1400 Собі. II, 619; 1411 Собі. II, 638; 1434 Р 130; 
1454 АЗ III, 10; 1484 ЯМ; 1488 АЗ І, 241; 1495 АЛМ 84; 
1498 АЛМ 163 і т. ін.); мєнь 1 (1467 СП № ІЗ); миє і (1404 
Р 68); мє 2 (1481 ВО II, 358); ма, мя 23 (1387 СП № 12; 
1393 Р 51; 1401 Р 65; 1434 Р 130; 1435 Р 132; 1448 Собі. 

II, 305; 1478 ОБРН 130: І48І Ви II, 365; 1495 АЛМ 83; 
ВМБС і т. ін.); ор. одн. мною, мьною (бл. 1350 Р 8; 1386 
Р 33; 1400 Собі. II, 619; 1427 Р 108; 1443—1446 Р 147; 
1470 АЗ І, 67; 1478 ОБРН 130; 1482 АЗ І, 79; 1489 АЗ 
І. 89; 1498 АЛМ 163 і т. ін.); місц. одн. при (по) ми* (1467 
СЯ № 13; 1486 АкЮЗР І, 295; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120). 
Дав. ще АЗТ>, ЯЗЬ Ч 

*ЯБЛОННО с. (4) (назва маєтку в Волинській землі) 
Яблунне: и ми... даеми и дали есмо ви Луцкомь повїгЬ 
Сенно село... ви грани Хобовщииа отн Шупкова... а от 
Яблониа Лескова... и во всихн его границахь (Луцьк, 
1445 АкЮЗР І, 17); а моу(ж) мои па(н) василеи тьіи имє(и)я 
я(б)ло(н)но а по(л)жи волє(н) за живота моего и по животь 
моє(м) да(ти) и прода(ти) и на црко(в) записа(ти) (Луцьк, 
1490 ЗХП 136). 
ФОРМИ: род. одн. Яблониа (1445 АкЮЗР І, \і); 

дав. одн. ябло(и)иоу (1490 ЗХП 136); знах. одн. ябло(н)но, 
я(б)ло(н)ио (1490 ЗХП 136). 
Див. ще *АБЛОНЬНЄ. 
*ЯБЛОНЬ ж. (5) яблуня: а с ону строну могильі о(т) 

ближьшєго реченого дуба иа буки а о(т) бука оукосомн 
на Аблонь а о(т) Аблони долиною до три буковь (Галич, 
1404 Р 68); а хотарь... прости чєре(с) поле на ябло(н) иа 
край лиса (Сучава, 1488 ДГСПМ); А хотарь... на врьх 
дила на єдноу ямоу и на един столпь, от тол* прости на двох 
яблони (Васлуй, 1497 ВО II, 119). 
ФОРМИ: оод. одн. Аблони (1404 Р 68); знах. одн. Аблоиь, 

ябло(и) 2 (І404 Р 68; 1488 ДГСПМ); Аблоу(н) 1 (1428 
Собі, і, 224); знах. мн. яблоии (1497 ІЮ II, 119). 

*ЯБЛОУНИВЄЦЬ ч. (1) (назва села на Буковині): а 
хотарь... чєрє(с) долиноу... на яблоунивєцоу о(т) коучоу- 
ра та чєрє(с) долиноу що сї зоветь пєрєємь на дроугою до¬ 
линоу (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: місц. одн. на яблоунивєцоу (1488 ДГСПМ). 
*5ІА дієсл. док. (І) стати відомим, явним: а 

пед^ехіее (!) пазгоу \Уе1ікоу кпейіпі .Іиііапіе ргузіаЬІ ро 
гуиюіе Ьгаїа пазгеЬо... Ьогопііу іеіе, іпо ипіа ипіаізЬуо 
шеіеі іеіе итогуіу а іо зіа і шазгоу тіїозіі ]аиЛо зіа Ьу*о 
гаІо\уаіу (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139). 
ФОРМИ: пперф. З ос. одн. с. ! хіа... )а\уіІо $іа Ьуіо (1433 

ЗНТШ БХХУІ, 139). 
*ЯВЛЯТИ дієсл. недок. (1) давати знати, повідомляти 

(що): ино памятио тобї Братоу нашому какь есьмо взяли 
сь тобою любовь и докончаніе... и всказьівали есьмо кь 
тобї... черезь иаши посльї, являючи то, што жь царь Менд- 
ли Герей Перекопскїй и Стефань воєвода воложскїй намь 
великій непрїятели Отчинї нашой великому Княжству 
знаменитий шкодьі починили (б. м. н., 1496 ОКИ В). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. являючи (1496 ОКИ В). 
явне, явни прися. (2) (цсл. явьнь) 1. (не криючись) 

явно, відверто (1): А тиж слоубоуєм николи єго милости... 
противити сї, алибо котороую валкоу и непрїАзнь оуди- 
лати, ани наоучати, ни явнї ани потай (Коломия, 1485 
ВО II, 372). 

2. (привселюдно) явно, публічно (1): а прото(ж) соудь 
колижь хотА оузри(т) ча(с) по(до)биьіи имєєть дать вола(т) 
слоужєбнїкомь явне нжа (!) по(д) такьі(м) повїтомь а на 
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коємь містЖ оу такни днь книгьі правни положеин о(т)- 
варєнн комоу потрєбио боудеть спїськовь то(т) поидє(т) 
(XV сг. СЯ 43). 
Диб. ще ЯВНО. 
ЯВНО. АВНО присл. (20) 1. (не криючись) явно, від¬ 

верто (11): пак ли бн... єго жь бь не дай хо(т)л би коли 
о(т)стати тонь иснн киА(з) корибу(т) а либо єго діти Авно 
а либо таиио тогда мн... хочємьі єго о(т)стати и єго дітей 
а ни в чємь єго не хочємь послушни бьіти (Ланчиця, 1388 
Р 39); а сє А кнзь фєдко иєсвидьскии... визнаваємь то си(м) 
наши(м) ЛИСТОМЬ нннешни(м) и потомь будучи(м) пєрєдь 
кого жь коли сєсь листь нашь приидєть... Ако жь Авно 
бьіло приАтелємь моимь и иєприАтєлємь како єсмь А вір¬ 
не служиль освАцоному киА(з) швитрикгаилу противу 
сторонам* тьшь ис которьшн жь вонь нішто иміль чинити 
(Черняхів, 1435 Р 132); а пак не имал бн прощєнїя от иас, 
а кроулєви єго милости иє держати єго ни оу себе, и нигдє 
оу єго милости зємлАх иє держати єго, ани мешкати ємоу, 
ни явно ани потаємно (Гирлов, 1499 ВІ) II, 421). 

2. (привселюдно) явно, публічно (3): мн кроль Казимир... 
явно повідают (1), коли ж то пришедши прєд наше обличє 
слуга нашь вірньш ходко бьібєлскьш, и оуказал єсть кнА- 
зА львовьт листи... тогдьі пожадал єсть... абихом потвер¬ 
дили кнАзА львовн листи... тогдьі ми... дали єсмо и пот¬ 
вердили єсмо, єго правого всєго имєнїа (Судомир, 1361 
АСІ 6); ми Іо Стєфан воєвода... знаємо чиним и явно изяв- 
ліем... яко коли... нікотораА неприязнь и знаменитая нез¬ 
года и валка бнла межи нами и межи... кралєм полскнм... 
и тими часи... крал... нам вьси мерзАчкьі отпоустиль (Гир¬ 
лов, 1499 ВВ II, 419). 

3. (виразно) ясно, явно (1): але ижь вєлможньїи стєфань.. 
просиль нась а бнхомь ему о(т)пустили... хотАчи... намь... 

служити прияяти чинити по(д)лугь листовь ода пєрвнхь 
и пєрєдковь єго яко жь на нихь досить явно єсть виписа¬ 
но... а ми... єго... о тую исную мєрзАчку... оучинєную 

о(т) єго ода правого чинимьі и о(т)пущаємьі єму все тьімь 
нашимь листомь (Ланчиця, 1433 Р 121). 
О я в н о чинити (кому і без додатка) (5) доводити 

до відома: того ділА явно чини(м)... како хотАчи наслі- 
довати обьічАА... прє(д)ко(в) наши(х)... кторніжь то... 
кроле(м) полскьі(м)... оуказали, а оу(чи)ни (І) достойною 
вірою... а АкосА они записали прєрє(ч)нн(м) кролє(м) 
коу оуставичнои и вічнои сталости и коу инн(м) пєвнн(м) 
слюбо(м), ми... виновати єсмо вірне ихь волі и оучинковь 
наслідовати (Хотин, 1448 Созі. II, 733); А сет мьі Феок- 
тисть, митрополить молдавскїи... вьізнавами и явно чи¬ 
ним ис тим то нашим... записом... ажє ми слюбоуемь и 
записоуваємь сА господарєви нашемоу... кролєви полско- 
моу... абихом ми не имали николи на віки отстоупити и 
отхилит сА... от королА єго милости (Сучава, 1462 В О II, 
289). 
Див. ще ЯВНЄ. 
*ЯВНЬІИ прикм. (5) 1. (очевидний, для всіх яснийг не¬ 

прихований) явний, безсумнівний (4): а ктоколи по(ч)нєгь 
оучинити, того имаємь явнАго (!) казнити и оустановити 
того (Серет, 1445 Сові. II, 729); Аби запомнєнА річи с ча= 
сов вділаньїхь не вділалобн шкоди, слушно ест ажби 
вчинки людьскии которьшжь (сь) часомь отходАт доста- 
точньїмь свєдєтствомь листов и на потомь будучимь бьіли- 
бьі явньї (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 

2. (відвертий, нелицемірний) щирий (1): Але коли ж... 
крол полскьш... нас нєдавномоу заховаймо, здержаню чис- 
тои, явнои віри а певнои... Короуні полскои напоміноул 
и тАж коу наслідованю стоупенюм тих то наших прєдков 
оупоминал и приводил, дилі которои річи ми... вьізнава- 
мьі тим то листом... бити повинни и обвєзаиоу коу дєржа- 
ню зоуполна чєсти и віри нашєи (Сучава, 1462 ВИ II, 284). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ї явного (1445 Созі. її, 729); род. 

одн. ж. явиои (1462 ВИ II, 284); дав. одн. ж. явной (XV 
ст. ВС 34 зв.); наз. мн. ч. явнн (1499 А5 І, 117); місц. мн. 
о явньі(х) (XV ст. ВС 8 зв.). 
ЯВНЯ див. ЯВНЄ. 
*ЯВОРОВЦИ мн. (1) (назва села у Київській землі) Яво- 

рівці: Кь Чоудновоу сє(л)цо Яворо(в)ци а в то(м) селци 
два слоуги на во(и)ноу ходять (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: наз. Яворо(в)ци (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
*ЯВОРТ> ч. (1) (дерево) явір: а одь долини Бубновици 

черезь лись стежкою до долини Лоточное, где также єсмо 
грань иа явори витесали и копець учинити велилн (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: місц. одн. на явори (1430 ГВКЛ 8). 
♦ЯГНЯЧІЙ див. *ЯГНАЧИИ. 
♦ЯГНАЧИИ прикм. (8) ягнячий, з ягняти: а у кото- 

ром-ь торгу имєгь купити, тамь имєть дати... оть сто кожи 
воловихь дєсАть гроши, оть сто кожи АгнАчїихь одинь 
грошь (Сучава, 1408 Созі. II, 632); А кто идєт до Лвова на 
головном миті оу Сочаві от скотини а грош... от сто кожи 

ягнічїи два гроши, от сто кож скоти х є і гроши (Сучава, 
1460 ВИ II, 273). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. ягнічїи (1460 Ви її, 273); род. мн. 

ягиічих, ягнячих 3 (1456 Созі. II, 789, 790; 1460 ВО II, 
274); агилчїихь, мгн/ачїих 4 (1408 Созі. II, 631, 632; 
1434 Созі. II, 668, 669). 
ЯГОЛНИКОВЬІЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то послу- 

си влдка ларивунь ис кри(лошаньі) пєрємьішльскии и пе¬ 
чать єго... пань стиборь ходько яголниковнчь и печать 
єго (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. яголниковнчь (1366 Р 12). 
ЯДВИГА, АДВИГА ж. (13) (особова назва, стп. Ласіші- 

§а, нім. НесІ™і£); Ми кнА(з) дмитрии олгірдови(ч) чинимь 
знамєни(т)... ижє иміючє чистоі мисли млсрдиє и по(ж)- 
даниє к вєлико(м) королеви володиславу польско(м) и кь 
єго королици Адвизі... тому истому королеви володисла- 
вови... слюбуємь держати цілую правду и чиста віра (Мо¬ 
лодечно, 1388 Р 43); а ми то єму осужАє(м) а панАмь Адви¬ 
зі и алжбітє вечноє молчАниє чинимьі (Медика, 1404 Р 
70); тогде воитєкь положи(л) листь па(н) тернавского што 
жь пани ядвига хмелевая сно(м) с прибко(м) уздала пол 
села сулимова воиткови по своеи дчєри а по прибковє сє- 
стрє по алжбіті (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: наз. одн. ядвига, ядвига (1393 Р 51; 1404 Р 

70; 1412 Р 81); дав. одн. лдвизі (1388 Р 39, 41, 43; 1393 
Созі. II, 607; 1395 Созі. II, 612; 1404 Р 70); ор. одн. мдви- 
гою (1404 Р 70). 

! ЯДНОГО (ЖАДНОГО) див. ЖАДНЬІИ. 
*ЯДРИЧЬ ч. (1) (назва потоку в Молдавському князів¬ 

стві): и ми... дали и потвердили есми ему... село на ядри- 
чі на имі где є(ст) домь єго (Сучава, 1443 Созі. II, 138). 
ФОРМИ: місц. одн. на ядричі (1443 Созі. її, 138). 
ЯДУКГОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Се я Янь, иначей 

Коріива Ядукговичь, продаль есми... землью свою... 
ксензью Матію (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. Ядукговичь (1451 АкЮЗР II, 106). 
ЯЗ див. ЯЗЬ1. 
*язвинки мн. (2) (назва урочища у Волинській землі): 

а обрубь земленьїй тому именицу моєму Лопавшомь... ме- 
жою конець нивь подворищнихь Хренницкихь до Моги- 
локь и Язвинокь, от Язвинокь до дороги, што з Лопавшь 
идеть‘ до Корьітна (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ; род. Язвинокь (1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
* ЯЗЄРЬ 1 ч. (3) озеро (2): пакь оу то(м) оучинили есми 

вь за дшїє... прє(д)ко(в)... наши(х)... и дали и приложили 
есми о(т) на(с)... нашемоу... монастироу о(т) немца боло¬ 
то крива А и озеро, на имі по(д) доубровка, и... о(т) где 
виходить грьла из днистра и тєчє(т) долоу, до язєроу доу¬ 
бровка, и о(т) доубро(в)ка, до где оупадаєть оу яьер (зіс.— 
Прим, вид.) оу захорна (Ясси, 1500 Созі. 5. 230); 
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язєрь коврьлоуискїи (1) (назва озера у 1 
Молдавському князівстві): тімь мн... дали и потврьдили 
єсмо имь... селище... радичєво... и язєрь коврьлоуискїи 
сь грьлою (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324). 
ФОРМИ: род. одн. язєроу (1500 Сові. 3. 230); знах. одн. 

язєрь 1 (1448 Сові, II, 324); ! яьєр 1 (1500 Сові, 8, 230), 
Див. ще *ЄЗЄРО, ОЗЕРО. 
* ЯЗЄРЬ 2 ч. (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тім мьі... дали єсмн и потвердили... паноу Татоу- 
лоу таА села: Роусн от Язєра и Рєдіии иа Тоутові (Суча- 
ва, 1458 ВО І, 20). 
ФОРМИ: род. одн. Язєра (1458 Ви І, 20). 
*ЯЗИКЬ див. *ЯЗЬІКЬ. 
*ЯЗЛОВ€ЦЬ ч, (3) (назва села у Галицькій землі) Язло- 

вець, суч. Яблунівка: мн богдаиь воєвода... вьгзиавами... 
ожє пришли єсмо оу вєчноую єдность... ис паномь дєтри- 
хомь боучацкимь з Азловца, старостою камєнєцкимь и 
подолскимь (Сучава, 1449 Сові. II, 746); мн пєтрь воєво¬ 
да... чини(м) знаменито... ожє пришли до на(с)... пань 
му жил о... и па(н) барто(ш) изь язловці, староста подо(л)= 
скьі (Сучава, 1457 Сові. II, 808—809). 
ФОРМИ: род. одн. язловца, Азловца 2 (1449 Сові. II, 

746; 1455 Сові. II, 769); язловці 1 (1457 Сові. II, 809). 
ЯЗЬ1, ЯЗ, АЗЬ, АЗЬ займ. (19) (цсл. язь) (особовий) я: 

а кто поидєть сь сею грамотою через дорогьічинь... до 
лучьска торговать ис торунА Азь кнАзь кєстути не велю 
ихь займати (б. м. н., п. 1341 Р 2); Сє язь кнАзь вєликьш 
димитрии докоичиваю и повинуюсА служьбою таковою 
(б. м. н,, 1366 Р 14); а сє Азь чюрило бродовьскии даль 
єсм(ь) село сво(є) бродово кнАзу федору данильєвичю и 
дітємь єго (б. м. н., 1385 Р 28); а на то Азь па(н) пєтрашь 
староста даль єсмь куидратови нашь листь под нашєю 
печАтью на свідоцтво и на твєрдость (Галич, 1401 Р 66); 
Сє язь кнАзь олєксаиьдро володимировичь и своию (!) кнА- 

гинєю московькою... даль єсмь дєсАтину с(с)ті бци оу 
лаврошевь манастнрь ис турцА на віки (Лаврашів, 1429 
Р 113); а в сєи стороні одинь язь самь осталь и то о(т) 
двою сторонь поганьство тАжкоє а о трє(х) сторонь ркоу- 
чи хр(с)тиАнє але мні соуть поущи поганьства (б. м. н., 
1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: наз. одн. яз, язь, азь, азь (п. 1341 Р 2; 1366 

Р 14; 1385 Р 28; бл. 1386 Р ЗО; 1387 СП № 12; 1392—1393 
РФВ 171; 1401 Р 66; 1429 Р 113; 1443—1452 АЗ І, 39; 
1484—1486 ГСПТЗ і т. ін.). 
Див. ще АЗЬ, Я- 
*ЯЗЬ2 ч. (6) (загорода в річці, ставку, призначена для 

риболовлі) яз, гребля: а ту не надобі ни дному (!) чаиковь- 
цю собі і зачинти (так.— Прим, вид.) (Казимир, 1349 Р 
3); и то, господару, помню: давьівали пятдесять куниць 
княгини великой Витовтовой, сь дьіма по куницьі... и на 
Усоячи ізь забивають (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); 
А хотарь томоу вишєписанномоу сєлоу да ест поченши от 
конец яза ставова и черєс поле на столпь (Сучава, 1491 
ВО І, 456); а в в (!) озере и в рецє Бабичи е(зьі)и в Тоу- 
хоу (Друцьк, 1492 А5 III, 23); и то потвержаемь... Ивашку 
Полозовичу... зь землями пашньїми и з бортними и з се- 
ножат\ь)ми, и з реками, и з езн, и з бобровими гони (Го¬ 
ро дно, 1497 РИБ 684). 
ФОРМИ: род. одн. і за 1 (1349 Р 3); яза 1 (1491 ВО І, 

456); знах. одн. ізь (п, 1444 АкЮЗР І, 17); наз. мн. є(зьі) 
(1492 А5 III, 23); знах. мн. ! нізьі (1349 Р 3); ор. мн. езн 
(1497 РИБ 684). 

*ЯЗЬІКЬ ч. (8) 1. мова (1): а прото... можете ачьсА 
ва(м) оузвиди(т) радное на тьіи то посліднии мистровьі 
листи такь о(т)писать подлоугь словь того то нємєцкого 
спискоу которьш... єсмо ва(м) роуски(м) язьіко(м) прєло- 
жили длА ліпшого разоумінья (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ); 

своимь Азнкомь (2) (на підставі усної за¬ 
яви) своїми словами: а маиколА пєрє(д) нами сь... своими 
оу ну чати лишили влада и крьстю оу правоє имА и оправи¬ 
ли влада и крьстю сами своими (в ориг. своимь.— Прим, 
вид.) Азнкомь пєрє(д) нами (Баня, 1418 Сові. І, 127); мн 
илїа воєвода... знаємо чини(м)... оже то(т) истиннни 6о- 
ліри(н) па(н) вана порка, оучини(л) свои(м) добрн(м) 
оумнсло(м) на своє сьмрти, за своА дшЖ остави(л) самь 
сь свои(м) Азьіко(м) єдно село на имА лоукачєщїи... мона- 
стьірю... што є(ст) на бнстрици (Сучава, 1440 МіН. 208). 

2. заповіт (1): а тое привилїє вишєписа(н)нн(х) пре(д)- 

ко(в) нашн(х) изгиноули о(т) роукн крьстини сна... коли 
крьсті с коні оупа(л) и оумєра(л) бєзь язика и о( привилїє 
на(м)... не мо(г) пови(с)ти гдє е(ст) (Васлуй, 1464 ЬіП«А» 
517). 

3. народ, плем’я (1): А... корол... и Короуна полскаА... 
имают нас остєрєгати и оборонити сь оусих сторон и от 
каждого на світи язнка, и от Тоурковь и от Татар и от 
Оугорь, ава и от поганина и от христианина (Сучава, 1468 
ВИ II, 302): 

представник окремого народу, племені (2): а тако(ж) 
тотьі люди да имаю(т) слободу... или кожухари или бу(д) 
какн мастерь или русн(н) или грьчи(н) нли бу(д) какн 
Азн(к) (Сучава, 1453 Сові. II, 461); а кто боудє(т) жити оу 
тьі(х) сель боу(д) какьі Азьі(к) они да иє имаю(т) платити 
ни илїша ни да(н) ни по(д)воду (Сучава, 1458 £>/Я«А» 512). 

4. (лист) слово (1): а любо оть иноє сторони где моА сила 
нєстєчєть а рать на конь оузьсАдеть а я о томь оузьведаю 
а к тобє ись птичею язьїкь вести иє пошлю землю и небо 
котори(и) иствори(л) богь мене поби(и) (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. азм(к) (1453 Сові. II, 461; 1458 

0//^«А» 512); род. одн. язьїка 1 (1468 ВО II, 302); язика 1 
(1464 ОЇЯ«А» 517); знах. одн. язьїкь (1484 ЯМ); ор. 
одн. азнкомь, азьіко(м), язнко(м) (1418 Сові. І, 127; 
1440 МіН. 208; 1447—1492 ЛКБВ). 

*ЯИЦЕ с. (1) яйце: и то, господару, помню: давьівали... 
вь кухню по курети и по десети яєць и по полгроша (б. м. 
н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: род. мн. яєць (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ЯК див. ЯКЬ. 
ЯКИНі див. ЯКИМЬ. 
ЯКИМОВИЧ, АКИМОВИЧ, ЄКИМОВИЧ ч. (22) (осо¬ 

бова назва): (Бсерій а>ноумА: Ходка Крєцовиикоул.., 
Петре Єкимович (Сучава, 1458 ВО 1, 19); а на то є(ст) ве¬ 
лика марторїа са(м) г(сд)во ми вьішеписанньї стєфа(н) воє¬ 
вода... и наши боАрьі мо(л)давск(х)... па(н) ива(н) 
чокрьлїє па(н) пєтри(к) Акимови(ч) па(н) Ацко гуди(ч) 
(Васлуй, 1474 РГС). 
ФОРМИ: наз. одн. Якимович, Акимович, акимо- 

ви(ч) 5 (1460 ВО І, 41; 1470 ВО І, 151, 153; 1472 
ВО 1, 170; 1474 РГС); Єкимович 1 (1458 ВО І, 19); род. 
одн. Якимовича, Акимовнча, Акимо(вича) 8 (1458 ВО 
І, 20; 1460 Оір«А» 515; 1464 ВО І, 86; 1468 ВО 1, 130— 
131; 1470 ВО І, 148; 0ІР«А» 522; 1472 Сові. О. 26; 1473 
ВО І, 190); якнмовича 3 (1459 ВО І, 28; 1465 0//?«А» 518; 
1469 ВО І, 134); Якимовичі 2 (1466 ВО І, ПО; 1473 ШКН 
165); Якимович І (1458 ВО 1, 25); Окимовича 1 (1459 
Сові. 5. 22); наз. мн. зам. род. віра пана Пєтрика и брата 
єго Васка Акьімовичи (1467 ВО І, 118). 

* ЯКИМОВЬ прикм. (5): а на то є(ст)... в. п. пєтра яки- 
мова... и віра оуси(х) наши(х)... боА(р) мо(л)давски(х) 
(Сучава, 1453 Сові. II, 472—473); єдна част от того село 
да ест слоузі нашємоу Никити и сестри єго Мьрини, сн- 
новом Якимовом Палпі (Сучава, 1495 ВО II, 84); 
Якимово дворище (1) (назва дворища у Ві- 

ленському воєводстві): Се здеся прссиль у нась дворянинь 
нашь Тишко Ходкевичь землиць пустньїхь... на имя... 
Якимова дворища... а Добровтричь дворища (Краків, 
1454 АЛМ 12); дорога Якимова (2) див. ДОРОГА 1. 
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ФОРМИ: род. одн. с. Якимова (1454 АЛМ 12); наз. одн. 
ж. якимова (1453 Сові. II, 473); род. одн, ж, Якимови (1492 
ВО І, 510); дав. мн. Якимовом (1495 ВО II, 84). 
Пор. якимь. 
ЯКИМЬ, ЯКИМ ч. (8) {особова назва, цсл. Иоахимь, ер. 

* Ісоахір, гебр. ЛеЬоіакіш): мьі алєксандрь воєвода... и 
тижь мьі илїашь воєвода... и мьі боярє... алєксандра воє- 
водьі... па(н) Дки(м) кал'ІАнови(ч), па(н) гораєць... знаємо 
чини(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто... кнАгини ри(м)- 
гаилі, бнвшои жоиі нашои (б. м. н., 1421 Сові. І, 141—142); 
Якимь коузнє(ц) землю де(р)жить Лисовьщиноу а с тоє 
зємли дани идєть сорокь гроше(и) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.); А коли есми у пана Василя пенязи брал за тое 
имінье, при том бьіл... пань Яким Пузовский (Володи¬ 
мир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141); и тьімн разьі дроугая поло- 
вида што нєбо(ж)чи(к) па(н) лисица на себе (...) (пош- 
кодж.— Прим, ред.) раси(м) а яки(м) (Пустикька, 1499 
ПИ № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Якимь, Яким, мки(м), яки(м) (1421 

Сові. І, 142; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1487 ВО І, 310; 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 141; 1499 ПИ № 3); род. одн. якима, Аки- 
ма (1467 ВО І, 119; 1495 ВО II, 84). 
ЯКО1, АКО, ІАКО, АКО (237) І. присл. (способу дії) 

як (2); А тни роботи и дани и поплатки имаеть робити и 
давати кь нашей потребизні, яко иншіе земляне (Судомир, 
1408 АкЮЗР І, 6); Протожь... ваша милость дєлайтє 
яко знаєте, какь межи вась доконьчаньє бьіло (в ориг. 
били.— Прим, вид.) (б. м. н., 1499 ВО II, 448—449). 

II. спол. (235) А. (зв'язує члени речення) (86) 1. (порів¬ 
няльний) як (32) а) {із співвідносними словами т а к о, 
т а к о ж, т а к ь) (9): волєнь продати волєнь замінити та- 
ко доброму яко єсть самь (Бохур, 1377 Р 24); а тьіхь всіхь 
записовь потвєржаємь симь нашимь листомь, ижь имі- 
єть... стефаиь воєвода землю волоокую держати... тако 
яко єго предкове держали (Ланчиця, 1433 Р 124); иже ми 
доброую (з)авждн міли есмо яко и нинє мамьі волю тако 
яко коро(л) хрєстья(н)(с)кии коу покоєви а коу єдноті... 
о(т) ровности не хоче(м)сА внламавати вароуючисА роз- 
лиянья (к)рови хрєстьяньскои (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ)\ 

(у сполуч. яко и) як (10): Сь которого того капища такь 
теперешнего, яко и на потомь набнтьіхь пляцовь... подат- 
ковь... давати не мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); а прото 
яко и пєрвій тако и тнми листн ва(с) рада короуньї жа- 
даньє(м) вєлики(м) проси (1) (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ); також ест мнто от кобил яко н от кони (Су- 
чава, 1460 Вй II, 274); 

б) (без співвідносного слова) як (10): имаеть служити ис 
того всіго намь... Ако кторьш нашь зімлАнинь двєма 
копьи а дісАтью стрілцовь (Краків, 1394 Р 54); хто кому 
мтри лаеть... коли(ж) о(т)зовє(т) тогдьі имеєть речи сол- 
гань (!) яко песь (XV ст. ВС 29); а имат сА поставити цина 
соукни (!) оу Соучаві яко во Лвові (Сучава, 1460 ВО II, 

275)= 
(у сполуч. яко и) як (3): І іег, шіампіііехто, ігЬу... 

ргосіаишіі и^іакігі'и гесг сІоЬгоиюІпе і таіиі;* киро^аіі і 
сЬІеЬа зіа сіоіікаіі, іако і скгезі’іапіп (Луцьк, 1388 2РЬ 
108); и имаємь (або имаємо.— Прим, вид.) ємоу на то оу- 
ставно радіти... абн тнм обнчаємь бьіл н дєржал сА яко 
и передкове єго (Сучава, 1462 ВО її, 289). 

2. (приєднує звороти у знач, «як хто, що», «будучи ким, 
-чим») як (48): вси села... маеть держати господинь богомо¬ 
лець нашь Климентьій... а за нась и чада наша Господа 
Бога молити... яко пастьірь и отець нашь (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/У І, 3); Сосгіегпо (І) іезШЬу іак гаізіо шуіпік 
$2І:о Ьгаї па пісЬ, а і Ьу іако гогЬорік кагап ЬуІ (Луцьк, 
1388 2РЬ 105); а пакли бьі потАгнуль король оугорьскьін 
на мене... тогдн... король полскьіи, имаеть нась борони¬ 
ти... и чинити, што боліде можєть, яко нашь господарь 
(Дольний Торг, 1411 Сові. II, 638); а которьіи бн не хотиль 

на томь изьеднаиїю стоати и мирт» пороушити, а ваша 
мл(ст)ь... на того стояти и казнити, яко виноватого и яко 
прістоупника (Сучава, 1435 Сові. II, 682); а тнмь світком 
твоимь што оу твоєм листоу стоАть, вірю яко добрьімь 
людем (Луцьк, 1475 .45 І, 70); И мн... во всемь есмо 
князя Костантина, яко слугу нашого вірного, оправили 
и... при чети зоставили (Вільна, 1495 АЛМ 84); Пє(р)во 
поклонитисє о(т) гдна воєводи вєликомоу кнзю алєк- 
са(н)дру яко брату и приятелю своєму милому (б. м. н., 
1496 ПСВВ 192); 

{у сполуч. я к о ж ь) (2): а тотн люди... оу тогу монас- 
тьі(р), да є(ст) им слобо(д)ио орали (зіс.— Прим, вид.) со- 
би и жито сїати и сино косити, оу торговскою цариноу 
сочавское, яко(ж) торговескьі(х) людїе (Сучава, 1453 Сові. 
II, 461); николаи жалова(л) на матея же ємоу яко(ж) прї- 
ятєлєви конА позьічиль здорово(г)... а коли (ж) ємоу засА 
вєрнЖ(л), а то(т) конь хрома(л) (XV ст. ВС 23 зв.). 

3. (вживається для перерахування однорідних членів 
речення) як, а саме, тобто (2): а то тако иже... кро(л)... 

имає(т) иа(с) прє(д) тьі(м) днемь голдованиА два алибо 
три м(с)ці обьіслати, ижбн есмо тогдн нікоторьіми валка¬ 
ми знаменитими с нашими зємлАми Ако то о(т) татарь 
алюбо о(т) инши(х) нєпрїАтє(л) нагабани... а то бьі кролє- 
ви... пре(з) его посли... знаменито било, тогдьі коро(л)... 
имае(т) прє(д)рєчєньш дє(н) голдованьА, на иньш ча(с) 
прєложити (Хотин, 1448 Сові. II, 734); Пак ли би тот ден 
так намінєнньї, нам, зємлім нашим молдавскьім нікотора 
потребизна знакомита, яко валка алибо воинас Татари... 
а то бьі... єго послом бьіло явно (Сучава, 1462 ВО II, 285); 

{у сполуч. я к о ж ь) (1): Также дали есьмо и со всимь 
и сь тьімь, и сь поемщиками, и сь осідками, и сь роспу- 
стн, якожь то десятиннику Богдану и дітемь его — вечно, 
никимь же непорушно и нами (Кобринь, 1465 АкВАК 
III, 4). 

4. (вживається при вказівці на відмінність між поріз- 
нюваними предметами) як, ніж (1): просимо вашеи мл(с)- 
ти штобн єстє оучинили иньш листо Ако и тото што писано 
оу луцки (Сучава, 1388 5Г 678). 
Б. (зв'язує речення) (149) 1. (вводить пояснювальні вста¬ 

вні речення) а, як (12): естли мистрь... вась за срідникн 
еднаньє покоя боудеть хотіти міти яко з вєликоє с цілоє 
приязни дооую-аньемь рада короуньї вась тіжь прийме 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); А кто имет бантова- 
ти тьіх люд от тьіхь еєл, боуд оу чем, яко ест вишє писанно, 
тот оуз^ит вєликоє казни господства ми (Дольний Торг, 
1475 ВО І, 200); Господарь мой... просиль твоєє милости... 
штобн єси намь даль твоя милость листь, коу противь 
нашого листоу, яко есмо пєрьвєй жєдали оть твоєє милости 
(б. м. н., 1496 ВО II, 402); 

(у сполуч. я к о ж є, якожь) як (11): а николи сА 
розділити на віки и с крольвьствомь польскимь, Акожє 
вьішьшє писано посполу стати противу их нєприАтєлємь 
(Сучава, 1393 Соз^. II, 607—608); тоє вьсє што бн имь 
оурикь сь вьсімь доходомі имь и дітемь и(х) каж(д)ому 
своА ча(ст), якоже в<ьішє) стоить, також(д)є и оунучатомь 
ихь и праоуноучатомь и(х) (Сучава, 1428 Сові. І, 221); и 
єще дали есми а сто злат оугрьских... яко да творіт ми 
паміть на віки вічниА ген. а... вечерь парастас а заоутра 
свАтаа литоургїА, якож ест обично (Путна, 1476 ВО 1, 
217); и... пани ОлизароваА.. волнє даровала нас и дала и 
записала тьіє имєнА.. с плати и зо всими пожитки, якож то 
намь оправила листом своимь вечно и непоручно (І) на 
вєки (Луцьк, 1487 4 5 І, 240—241); и оутькмившє и запла¬ 
тивше оусе исполна, якоже и вьіше пишем, а господство 
мьі... дали есми томоу... монастироу... село на имі Щоу- 
бєюл на Башіоу (Сучава, 1492 ВО І, 509—510); 

(у сполуч. яко н) як, як і (9): Прото ми... ведомо чьі- 
нимо тьімь теперешнимь, яко и на потом будучого веку 
людемь, до которнхь ведомости тоть Нашь листь придеть 
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(Луцьк, 1389 РЕА І, 26); а особио ижє мьі доброую (з)авж- 
дн ьтЬли єсмо яко и нииє мами волю (Брест Куявський, 
ЛКБВ 1447—1492); на то єсмо присягали, яко и сами оуиз- 
рьітє ваша мил ость, штобьі богь даль нашн ворози подь на¬ 
шими ногами под нашими шаблями (б. м.н., 1496 ££> 11,403). 

2. (приєднує підрядні речення) (126) а) (способу дії) 
(69) як (у постпозиції — із співвідносним словом т а к о 

у головному реченні) (10): а тако влдка продали єсть, яко 
самь дєржаль (Перемишль, 1391 Р 45); а тако єсмо ему 
дали... того... село е тими со всЬми пожитки... Ако оу'Ьха- 
на к нєму границА (Снятин, 1424 Р 99); тако сА голдоуємь, 
яко каждьш хр(с)тїанїнь голдоу{е)ть сА (Сучава, 1435 
Сові. II, 689); 

(у сполуч. А к о и) (1): тогдитии имають прєдними (зіс.— 
Прим, вид.) голдовати слюбити, тако Ако и ми слюбили и 
голдовали прєднашимь (!) господарємь (б. м. н,, 1395 Сові. 
II, 610); 

(у препозиції — без співвідносного слова у головному ре¬ 
ченні) (1): А іезіІіЬу репеге) пегпеї, ІоНбу га розіирок, 
Іако ргаию па]сіеі\ шаіеі Ьуіі кагап (Луцьк, 1388 105); 

(у постпозиції) (38): то все єсмо потвердили, непорушно 
на в^кн слузї нашому вірному ходкови бьібєлскому... сь 
всЬми границями як из в^ка, в-Вчно прислушало к тим 
сєлумь (Судомир, 1361 А02, 6); и оучинили єсми на- 
шєи в’Ьрности голдь и с нашими по(д)даннми зєм- 
ли мо(л)давскои, яко наши прє(д)ковє чинили по вин-Ь 
(СуЧава, 1439 Сові. II, 712); Продал єсми имєиє моє отчиз- 
ноє Дажєв на вєчност зо всимь на всємь яко ся тоє имєнє 
Дажєв само в собє и в обьіходєхь (маєть) (Володимир, 
1475 А8 І, 72); Што твоя мл(с)ть присла(л) еси свои(х) 
пословь... межи нами мироу вєчного дєлати и записи чи¬ 
нити и межи нашими зємлАми якосА и годи(т) межи двє- 
ма г(с)дрєма хрє(с)тия(н)скима (б. м. н., 1496 ПДВК.А 60); 

(у сполуч. якожє, якожь) (20): а половицю гЬхь 
лінАзии наложили єсми на тво'Ь роботи яко же твоя 
мл(с)ть оусказоваль до нас слуги своєю н листи своєми 
казаль єси, на домь на мєднцкии (б. м. н., 1386—1418 Р 
35); а мито имаю(т) дати о(т) тару по Д гроши, яко(ж) било 
староє право, дано и(м) о(т) наши(х) прє(д)ковє (Васлуй, 
1452 Сові. II, 759); Земно у матки моее воли, у подани и в 
опекани, якоже било и у моей во(ли) (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 27); ми Стєфань воєвода... чнним знаме¬ 
нито... ожє пришли... боургарє Ливовскии... и просили нас 
абихом имь мита полєхчили, якоже им стоит оу том ста- 
ром привилїи (Сучава, 1460 ВР II, 272). 

б) (додаткові — у постпозиції, без співвідносного слова 
у головному реченні) що, як (5): та^еГ ргтакті!і, іако пе 
шесіаі коїі іети ^укгасіепо (Луцьк, 1388 ІРЬ 104); Дроугое 
вспоминаеть г(с)дрь наїнь... о пє(р)внхь г(с)дрєхь воє¬ 
водь волоскихь и киязє(и) литовьскихь... яко они мели 
межи собою бра(т)ство (б. м. н., 1496 ПСВВ 192); 

(у сполуч. якожь) іцо, як (3): а сє Азь кнА(з) 
фєдико несвиднскии... внзнаваю то симь листо(м) наши(м) 
нни'Ьишимь и пото(м) будучимь... Ако жь А в но било при- 
Атєлю(м) и нєприАтє (!) моимь какь єсмь В'Ьрн'Ь служиль... 
кнА(з) швидригаилови (Кременець, 1434 Р 129); Стєфань 
воєвода... даємь сє(с) нашь листь всвмь брашовлвномь, 

якожь имали о(т) оца нашєго... грамоту (Устя Башія, 
1435 Сові. II, 676); 

(у сполуч. я к о ж є) як (1): ми Стєфан воєвода... знаменито 
чнним... ожє слоубоуєм и слоубили єсми... на то якожє 
єсми били слоубили н об'Ьцали н записали н перєж(є) сєго 
господарєви иашємоу милостивомоу крол'В (!) его милости, 
абихом сЬ сь его осв^цєнои милость вил*Ьли н голдовали 
(Новий Град, 1479 ВР II, 351); 

(із співвідносним словом у головному реченні) що, як (1): 
а... потвєржаємь... ижь им'Ьєть... стєфань воєвода... свою 
землю волоскую всю держати... подлугь того яко випи¬ 
сано оу пєрвихь лисгЬхь (Лаичиця, 1433 Р 124). 

в) (причини — у постпозиції, без співвідносного слова 
у головному реченні) бо, оскільки (7); Тьш вси села... ма- 
еть держати господинь богомолець иашь Климентий... а 
в сими церквями... радити, благихь миловати, а злобньїхь 
казннти, яко самь от Христа Спаса власть господинь 
отець владика маеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/УІ, 3); 
да соу(т) иашємоу монастирю оупи(к) сь вьс'Ь(м) доходо(м) 
нє(под)вйжєио ніколи на вВки, яко да(л) исперва бра- 
тиє(м) наши(м) (5Іс.— Прим, вид.) стєфана (зіс.— Прим, 
вид.) воєвода (Дольний Торг, 1451 Сові. II, 400); але ви* 
димо оу томь листу твоєе милости миого рєчєи прьіложєно, 
яко ми не жєдали такового листоу от твоєе милости (б. м. 
н., 1496 ВР II, 401); 

(у сполуч. яко ж ь) (1): а што може причинити болшє 
межи т&ми вжитки то на своє пол'Впшїньє яко жь торго- 
влА исталася (Львів, 1370 Р 18); 

(у препозиції) (у сполуч. якожь) як (1): Якожь про- 
явиль єсми пєрєжє сєго королю єго милости, и король би єго 
милость о томь розьсмотрєль и иамь допомагаль тими ра¬ 
зи, пєнАзьми ль, людми ль, или именьємь (б, м. и., 1481 
ВР II, 364). 

г) (означальні — у постпозиції, без співвідносного слова 
у головному реченні) що, як (6): тогдн оии... оу здали пану 
вДтславу... того дворища по своєи доброи воли и за иньїВ 
мол вили аби в добромь покои в(ж)ити гБхь вжковь (!) 
пану вАтславу яко вьздали при пану блотишєвьскомь 
(Львів, 1370 Р 18); а о(т) ближьшего... бука Ако стоить 
на брєгь долини просгЬ на дубь (Галич, 1404 Р 68); Дроу- 
гоє вспоминаеть г(с)дрь нашь воєвода вашє(и) мл(с)ти о 
пє(р)внхь г(с)дрєхь воєводь волоскихь н князє(и) литовь¬ 
скихь яко били прє(д)ки деда нашого... и прє(д)ки вито(в)- 
та(в) (!) великого князя лито(в)ского... яко они мели межи 
собою бра(т)ство (б. м. н., 1496 ПСВВ 192); 

(у сполуч. яко же, я к о ж) як, коли (4): тогдн кроль 
господарь посла(л)ь мне а бнхь межи ними розьіха(л) и 
оуграиичиль промєжи тими сели Ако же на верху внписа- 
ни (Галич, 1404 Р 68); а они имаю(т) то(г) ожндати до по(д)- 
бного часу. якоОк! понапрАОО имаєОлІ сказати ^Сучава. 
1457 Сові. II, 809). 
д) (часові) як, коли (6) (у препозиції — без співвідносного 

слова у головному реченні) (2): а яко сталі прє(д) нами и 
прє(д) пани на прав£ па(и) игна(т) облазницкїи жаловаль 
и положи(л) свои лїстн гранїчньш (Зудечів, 1421 Р 95); 
а АкосА оии записали прєрє(ч)нн(м) кроле(м) коу оуста- 
внчнои и вїчнон сталости... ми... виновати єсмо вВрнє ихь 
вол'Ь и оучинковь насл'Вдовати (Хотии, 1448 Сові. II, 733); 

(у постпозиції — без співвідносного слова у головному 
реченні) (1): про то (ж) варе кто... будє(т) паркала(б) оу 
кєлїи... щоби давали тоє оусє вншєписанноє том(оу) мона¬ 
стирю о(т) нємца яко прїиду(т) послани о(т) мостир'Ь (!) 
(Сучава, 1446 РІР&А» 485); а до то(г) часу и до того днї, 
аж бн(х) сА па(к) не могло на(м) стати тако(г) миру и та- 
ко(г) покоя, яко бихо(м) могли имь то(у)ю справє(д)ли- 
во(ст) оучинити, а онн... имаю(т) и другн дє(н) напрє(д) 
оуложити, коли сА нама (по)сполу оузри(т) (Сучава, 1457 
Сові. II, 810); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (2): а Ако сА замінивше сели тогдн пань данило и 
нАль сА оубивати оув облазничь дуброву и оу л'Всь (Зуде¬ 
чів, 1411 Р 79); Але яко оузрАтсєс нашь лист, так тим ча¬ 
сом щоби до иас сь оусим пришли (Сучава, 1468 ВР II, 
306); 
яко рихло (1) як тільки, тільки-но; и такижь... 

слюбуємь... ижь яко рихло пань кро(л). сиь, а любо на- 
м'Ьсткн єго до зємль рускн(х) приближатсА, а ми обличнЬ 
к иєму прїидємь (Сучава, 1434 Сові. II, 664). 

е) (міри і ступеня — у постпозиції, без співвідносного 
слова у головному реченні) як, скільки( 2): а оу черновци 
мито от воза, яко ест оустановлєно, а риби не брати (Су- 
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чава, 1456 Сові. II, 790); а оу Чєрновци мьіто от воза яко єст 
оустановлєно, а рибоу не брати (Сучава, 1460 ВБ II, 275). 

є) (умовні—у препозиції, без співвідносного слова в голов¬ 
ному реченні) як, якщо (1): яко(ж) кто коли имє(т) познати 

оу ни(х) кони или вольї,.. и довєдє(т) на(ш) члкь на бра- 
шовЬпи... а брашов'Ьни да стратЬть того кон'Ь али во(л) 
будє(т) (Васлуй, 1449 Сові. II, 743). 
Див. ще КАКО \ КАКО БЬЇ, КАКО КОЛИ, КАКО ЛИ, 

КАКЬ, КАКЬ БЬІ, КАКЬ КОЛИ, КАКЬ ТО, ЯКО БЬІ, 
яко коли, якь. 

ЯКО 2, АКО наст. (59) (підсилювальна) (у сполуч. яко 
д а у складі описових дієслівних форм наказового способу) 
див. ДА і. 

Я КОБЄСКОУЛ ч. (4) (особова назва): И оуставшє слоу- 
га наш Данчюл Д'Ьл'Ь та заплатил оуси тоти пин'Ьзи... оу 
роуки слоуз'Ь нашємоу паноу Фєтє Якобєскоул (Сучава, 
1488 ВБ І, 362); ми заплатих оуси тоти пин'Ьзи... оу роу¬ 
ки... кн'Ьгини Фєтє Акобєскоула (Сучава, 1489 БО І, 376). 
ФОРМИ: наз. одн. Якобєскоул (1488 БО І, 361); род. 

одн. Акобєскоула (1489 БО І, 376); дав. одн. Якобєскоул 
(1488 БО І, 362). 

ЯКОБЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): далижє и потврьдили єсми ємоу... сєла... иа имА 
броудоурєіци... и на проугЬ якобєщи (Васлуй, 1436 Собі. 
І, 475). 
ФОРМИ: наз. якобєщи (1436 Сові. І, 475). 
ЯКО БЬІ присл. (5) (відносний) (приєднує підрядні 

речення) 1. (означальні) (4) (у постпозиції — із співвід¬ 
носним словом) щоб (3): и ти(ж) имає(м)... такую справед¬ 
ливо^) дрьжати меж нами и зємлЬми, яко бьіхо(м) могли 
злодїєвь имєновани(х) ... вишали на обЬ сторонні (1457 
Созі. 11, 810). 

2. (способу дії) (із співвідносним словом так) (1): І Ієі іезі- 
ІіЬу... тусіапі іак, іакоЬу кгпуі пегогШ, таіеі па пет шпа 
Ьуіі луосЗїиЬ оЬусгаіа па'згоіе гіегпіі (Луцьк, 1388 ЕРІ 104). 

3. (мети) щоб (1): яко жадаєте через листьі свои на тьш 
послЬдиии мистровьі листьі якобьі есте м'Ьли о(т)писати 
ємоу чєрєс оньїи пєрвьіи о(т)пись подлоугь на(о)учЬнья на- 
шєго мистрови о(т) ва(с) оужє посланьїи (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще КАКО КОЛИ, КАКЬ, КАКЬ КОЛИ, ЯКО1, 

ЯКЬ. 
ЯКОБЬ див. ЯКОУБЬ. 
Я КОВ див. Я КОВЬ. 
ЯКОВИЦКИЙ ч. (1) (особова назва): А коли есми у пана 

Василя пенязи брал за тое имЬнье, при том бьіл.., пань 
Яковицкий (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 141). 
ФОРМИ: наз. одн. Яковицкий (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141). 
Я КОВЬ, Я КОВ, А КОВЬ ч. (7) (особова назва, цсл. 

Ияковь, гр. ’ІоосЖр, гебр. Уа^оЬЬ) Яків: а писаль скора 
яковь (б. м. н., 1341 ОБРИ 75); а при томь оуздаваньЬ 
бьіли боярє зємлАнє пань ходько бьібєльскии... попь тє- 
пАкови(ч) яковь (Перемишль, 1378 Р 26); Я, Война, пана 
Немиринь сьінь, на имя Яков, пишу сию духовницу своимь 
цельїм умом, лежа у рани на постели (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 27); і ре^есШ (!) пат патезпік игискі, 
\Уо1сзко Котагапуісг, вгїоі <4еу 1и]и гетіи сіегіуі піпі Ла- 
ко\у 0^беіе\уісг (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
ФОРМИ; наз. одн. яковь, Яков, Аковь, Лакон/ (1341 

ОБРИ 75; 1378 Р 26; 1385 Р 28, 39; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 
27; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
Див. ще ЯКОУБЬ. 
ЯКО КОЛИ, АКО КОЛИ присл. (6) (стч., стп. іакокоіі) 

І. (відносний) (зв'язує члени речення — вводить порівнян¬ 
ня) як (1): вол'Ьнь продати замінити тако доброму Ако коли 
самь (Краків, 1394 Р 54). 

11. (приєднує підрядні речення) (5) 1. (допустові) 
хоч (2): а Ако ко(л) тако(ж) ислюбили бьі(л) есмо 
кнА(з) дмитрию... и правду дали оужь 'Ьдє(м) и хочє(м) сА 

порожнн оучинити тоЬ прав(д)ьі (Молодечно, 1388 Р 43); 
мьі Іо Стєфан воєвода... знаємо чиним... яко коли... нЬ- 
котораА неприязнь... и валка бьіла межи нами и межи... 
кралєм полскьім... и тьіми часьі... крал... нам вьси мєр- 
зАчкьі отпоустиль (Гирлов, 1499 ВБ II, 419). 

2. (способу дії) як (3) а) (із співвідносним словом тако 
у головному реченні) (2): а тако дали єсмьі мишєви та дво¬ 
рища... и зь гаими и ставомь и з болотьі и со всЬми оужит- 
ки яко коли из в'Ька вЬчного бьіло к гЬмь дворищюмь 
(Перемишль, 1390 Р 176); а тако єсмо ему дали... тото... 
село с тьіми со вс'Ьми пожитки што(ж) здавна прислухаю(т) 
тамь, Ако коли єсть оу свои(х) обь'Ьханьі(х) граница(х) 
долго и широко и округло (Снятин, 1424 Р 99); 

б) (без співвідносного слова у головному реченні) (1): тог- 
да хочємь кголдова(т) королє(в)... вьрноє послу(ш)ство 
держа(т) подь присАгою и по(д) ч(с)тью подлугь обьічаА 
Ако ко(л) бьіває(т) при голдованию (Молодечно, 1388 Р 43). 
Див. це КАКО БЬІ, КАКО КОЛИ, КАКЬ, КАКЬ КО¬ 

ЛИ, ЯКО1, якь. 
Я КУБ див. ЯКОУБЬ. 
*ЯКОУБОВЬ прикм. (1): мьі оузнаваючи м'Ьжи прїєтє- 

ли єднанїє чини(м) ино якоубово свїдо(ч)ство є(ст) прав¬ 
диво (XV ст. БС 20 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. с. якоубово (XV ст. БС 20 зв.). 
Пор. ЯКОУБЬ. 
ЯКОУБЬ, ЯКОУБЬ, Я КУБ, ЄКОУБЬ, ЯКОБЬ ч. (23) 

(особова назва, стп. ІакиЬ, лат. УасоЬ, гр. Чах<Ьр, гебр. 
Уа(ацоЬЬ) Яків: а писана грамота... оу дєньсвАтого якуба 
(Судомир, 1361 АСЕ 6); а при томь бьіль якоубь Бискоупь 
кнАзь Бартолом'Ьи плєбан (б. м. н., 1369 ПСЧК); приєхаль 

клєпачь на стго якуба днь (б. м. н., 1386—1418 Р 35); 
И потомь говориль намь дворенинь нашь Якубь Домоть- 
кановичь, што жь бьі тая Угрьіновьская ему тежь тетька 
бьіла, а тое именье ему полетила во опеканье (Краків, 
1489 РИБ 437); нєха(и) они тую зє(м)лю дє(р)жать потому 
ка(к) и(м) па(н) яку(б) а па(н) ра(ч)ко ограничили (Вільна, 
1495 ВМЗД); правьіи бьі(л) єкоубь коумь єго которьіи же 
тоую рє(ч) межи ими прїєтєльскьі єдна(л) (XV ст. ВС 20); а 
ргу іот ЬуІу г тоіеу гикі гетіапе Вегезіеузкі]! ВоЬбап 
а іакиЬ Ргупогсгусгу (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. Якоубь, Якубь, якоубь, якуб, яку(б), 

іакиЬ 10 (1369 ПСЧК; 1433 Р 122; 1487 АЗ І, 86; 1489 
РИБ 437; 1495 АЛМ 85; ВМЗД; 1500 ДПЖН); єкоубь 1 
(XV ст. ВС 20); якобь 1 (1434 Сові. II, 675); род. одн. якуба 
(1361 АСЕ 6; 1386—1418 Р 35); дав. одн. Якубу, я(к)убу 
6 (1487 РИБ 226; 1489 РИВ 432, 437, 438; І495 ВМЗД); 
якобоу 1 (1434 Сові. І, 675); знах. одн. якоуба (XV ст. ВС 
20; 1495 ВМЗД). 
Див. ще Я КОВЬ. 
Я КОУШЄВ прикм. (3): И оу томь господство ми заплатил 

оуси тоти вьішєписанньш пин'Ьзи... оу роуки слоугамь 
нашимь Михоул, брат Якоушєв, и Жоуржа и братоу єго 
Иваноу (Сучава, 1488 ВБ І, 354); 
Акоушєва долина (1) (назва долини у Волин¬ 

ській землі): а межи Вишнєвца и Манева граница по дав- 
ной граиици по Акоушєвоу долиноу, а по тоу стороноу 
р'Ьки ГоринЬ по вал (б. м. н., 1475 АЗ І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Я коушєв (1488 ВБ І, 354); знах. 

одн. ж. Акоушєвоу (1475 А 5 І, 71). 
Пор. ЯКОУШЬ. 
ЯКУШИНСКИ прикм. (1): по тую могилу и по ричку 

Вишню — мой грунть Якушински управо, а влево грунть 
Мьїкулински (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Якушински (1430 ГВКЛ 8). 
Пор. *Я КУШИНСКОЕ. 
* Я КУШИНСКОЕ с. (1) (назва села у Подільській землі): 

а потомь... повель... одь Тулньїковь до могьільї, протьівко 
селу Якушинскому, гд'Ь застали смо Пана Евсея зь людми 
его (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
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ФОРМИ: дав. одн. Якушиискому (1430 ГВКЛ 8). 
ЯКОУШЬ, ЯКУШЬ, АКУШЬ ч. (19) (особова назва, 

пор. Якові), Якоубь): а при то(м) бьі(л)... пань Акушь 
секиринскьіи... а иншихь мкого бьіло при томь добрьі(х) 
(Кам’янець, 1420 ПГАГ); писа якоушь писарь оу хотини 
(Хотин, 1435 £ЧР«А» 465); мьі Стєфан воєвода... знамени¬ 
то чиним... оже прїидє прАд нами... пан Щєфоул питарюл, 
оуноук пана Якоуша вистїарника... и продал... свою пра- 
воую отниноу, от оурика дєда своєго пана Якоуша вистїар¬ 
ника, єдино селище на имА Попринканїи на Жєжїи (Ясси, 
1476 ВО І, 208); мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... 
ожє прїидоша прАд нами... пан щєфоул прькалаб хотински, 
и тютка єго Марена, дьщєрі пана Акоуша вистїарника... и 
ті гали сі за свои отнини (Сучава, 1480 ВО І, 241). 
ФОРМИ; наз. одн. якоушь, якушь, /акушь, яку(ш)(1420 

ПГАГ; 1435 465; Сові. її, 682, 687); род. одн. 
Якоуша, якоуша, Акоуша 14 (1423 Сові. І, 157; 1425 Сові. 
І, 173; 1435 ШР«А» 465; 1436 Сові. І, 455; 1438 ШР«А» 
472; 1439 Сові. II, 47; 1440 Сові. II, 66; 1476 ВО І, 208; 
1480 ВО І, 241 і т. ін.); иакоуша 1 (1428 Сові. І, 202). 
ЯКЬ, ЯК спол. (21) І. (зв'язує члени речення — вводить 

порівняння) (3) як а) (із співвідносним словом також) 
(1): а далєй слюбуємь... ижє со имьА поспольсто(м) пєр- 
во(м) котрмижє то снє(м) нашь г(с)п(д)рь... ВЬЗОВЄ(Т) 

оучинити, ижє тотьі всіхь річей навєр(х)писанньі(х) та- 

ко(ж) якь и мьі по(д) присягою на сти хр(с)ть оу чиненою 
обьвоАжутсА и запишю(т) осмотріти и стєрєчи вірні... 
здержати и тримати (Хотин, 1448 Сові. II, 738); 

б) (без співвідносного слова) (1): мьі богдань воєвода... 
вьізнавами... що имаєть намт> пань дєтрихь приати сь 
оусимь своимь животомь и сь оусєю своєю радою, якь 
вєрньї отець своємоу синоу и брать братоу (Сучава, 1449 
Сові. II, 746); 

(у сполуч. як же) (1): Николаи жалова(л) на матєя же 
ємоу... конА позичиль здорово(г)... а коли(ж) ємоу засА 
вєрнЖ(л) а то(т) конь хрома(л) а рє(к) то(т) матєи же хо- 
ва(л) я(к) же то своєго влостного а не вєда(л) тое ємоу хро- 
моти (ХЛ^ ст. ВС 23 зв.). 

іі. (зв'язує речення) (18) А. (приєднує сурядні речення) 
(зводить пояснювальні вставні речення) як (5): ино я... за¬ 
писую князю Федору е. м. Михайловичу Чорторискому... 
тую третюю часть отчизньї именія моего, которую есми 
е. м-ти з моее доброе воли даль, якь вь семь моемь листу 
вьішей виписано, и тьіе дві части того жь именїа..., за што 
ми е. м. даль шестьдесять копь и чотири копи грошей 
(Луцьк, 1449 АЛМ 8); А тот город Вишнєвіць и со всими 
тими сєльї, какь оу верху писано... и со всими пожитки, 
што в тьтх иміньиєхь сут, якь оу верху писано, достали сА 
брат(у) моєму старшєму (Вишнівець, 1482 А5 І, 81); имі- 
нє... даєм... так широко и долго (в ориг. долко.— Прим, 
вид.) и кругло якь тое имінє вишє писаноє в своих грани- 
цах замирено єсть и розділено (Володимир, 1499 А5 І, 
118). 
Б. (приєднує підрядні речення) (13) 1. (способу дії) 

як (5): Волєн пан Оножко тое именє Дажев... продати от- 
дати и кому хотя записати и заменити и к своєму лєпьшо- 
му пожитку обернути, як самь похочєт (Володимир, 
1475 А5 І, 72); волна єсми тьіє имєнА... як хотАчи так ихь 
ку потрєбизнє своєи привернути (Ровно, 1488 А5 І, 241); 

(у сполуч. як ж є) (1): І }ак ге (в ориг. іак го.— Прим, 
вид.) іезгпо к ^азгоу тіїозіу пе осітжа рзаіі, вгїог сіап- 
лаіа тізїа чузіа оіпіаіа V паз (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 141); 

(у сполуч. якь и) (2): і опі таіиі пат г іоіеі гетіі 
зІигЬу зіигуі, роїоти, ]ак і репуеі ІоЬо гсіа^па г їоіеу 
гетіі зІигЬа згіа (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); Протожь 
ваша милость дєлайтє яко знаєте... а чєй бьіхмо могли оучьі- 
нити промєжьі вами любовь и мирь и докоиьчаньє, якь 
и пєрьвей бьіло (б. м. н., 1499 ВИ II, 448—449). 

2. (додаткові) як, що (4): ми, князь Алексаньдро Воло- 
димеровичь дали есмо бояромь нашимь Григоровичом 
Ивашку а брату его Петру на имя Тачанчу селищо, со всимь 
с тим, якь перво того пань Игнать ІІІумаков дер жаль 
(Київ, 1451 ЗНТШ XI, 10); Якь било при прє(д)них 
г(с)дрє(х) воєво(д) волоски(х)... аби знали вси... ажестє 
межи вами бра(т)я и приАтєли (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.); 
ино мьі имь тие земли их отчизньїе и дворища подтвер- 
ждаемь... нехай они тие земли свои держать со всимь 
тьімь, як ся тни земли и дворища во веемь мають (Мозир, 
1498 ГВКЛ 22). 

3. (часові) як, коли (у сполуч. як же) (1): Уиіосіі- 
зіачу... когої Роїзкі... гпа]ето сгіпіті... сг(1)от уакге 
чуогггіїу па пазгу ^уегпу зіи^у Іуапа у Оетіапа... Му іоМу 
сЬоІуесгу ро пісЬ Іерзеу зІигЬу сІа]ето ут у сіаіі іезто згеїо 
V Іизіапзкоу уоіозіиу Кгизеїпісги (Глиняни, 1395 166). 
Див. ще КАКО і, КАКО БЬІ, КАКО КОЛИ, КАКО 

ЛИ, КАКЬ, КАКЬ БЬІ, КАКЬ КОЛИ, КАКЬ ТО, 
ЯКО1, ЯКО БЬІ, ЯКО коли. 
ЯКЬ БЬІ спол. (1) (вводить у речення звороти, за зна¬ 

ченням близькі до порівняння) як, ніби: бо мьі по записоу и 
подьлугь присяги нашое... и вь той и вь другой вашой 
милости пригодє будємь ся силовати за роботу вашой ми- 
лости приятеля нашого милого, якь би за нашу доброту 
(б. м. н., 1499 ВО II, 449). 

*ЯКЬІИ займ. (1) (неозначений) який-небудь, якийсь: 
А такь ми... оного приймуемо и прияли есмо, яко чело- 
вька зацного... обьцуючи ему... и опатренье вшелякое 
якое значное дати, какь иншой шляхгЬ... даємо и опатруе- 
мо (Луцьк, 1438 Р 140). 
ФОРМИ: знах. одн. с. якое (1438 Р 140). 
*ЯКЬІМОВИЧЬ див. ЯКИМОВИЧ. 
* Я ЛАНЬ ч. (24) (назва потоку у Молдавському князів¬ 

стві): ино мьі... дали єсми ємоу... єдно село... на вьрхь 
яланЬ... гдє осиль том а тесть ємоу (Сучава, 1445 Сові. II, 
230—231); ми Стєфан воєвода ... <чи)нимь знаменито... ожь 
тот истииьіи слоуга наш вЬрньїи пань БєнЬ... от Ялана 
слоужиль нам право и вірно (Сучава, 1466 ВО І, ПО); 
А хотар томоу вншєписанномоу сєлоу на имі Ботєщимь 
що на ЯланА да ест от оусих сторон по старомоу хотароу, 
по коуда из віка оживали (Ясси, 1500 Ви II, 175). 
ФОРМИ: род. одн. Ялаиа, Алана 11 (1466 ВО І, 110; 

1487 ВО І, 295; 1490 ВО І, 384; 1491 ВО І, 467; 1497 Сові. 
5. 223; 1500 ВО II, 175); ялані, яланм 6 (1445 Сові. II, 
231; 1497 Сові. 8. 223); місц. одн. иа Ялані, Ялаим 6 
(1466 ВО ї, ПО; 1495 ВО II, 69; І500 ВО II, 175); иа *лаи 
1 (1448 Сові. II, 324). 

*ЯЛОВИЦА ж. (3) 1. корова, ялівка (2): а кто оусхо- 
чет... мито от них брати от оусєго их товароу... или воли 
или Аловици или барановь или кони или кобили... вєзде 
да ест имь слободно и без мито (Сучава, 1466 ВО І, 96); 
И тє(ж) повіди(л) пєрє(д) нами што с того села сомина хо- 
живало на(м)... за яловицоу або за вепра по два(д)ца(ти) 
грошей (Вільна, 1499 ГОК/Р). 

2. вид феодальної повинності (1): а вживаючи того дво¬ 
рища не надобі ни воина ни Аловиці платити... ни грамоти 
носити (Казимир, п. 1349 Р 4). 
ФОРМИ: род. одн. яловиці (п. 1349 Р 4); знах. одн. 

яловицоу (1499 ГОКІР); знах. мн. мловици (1466 ВО І, 96). 
ЯЛОВИЦКИЙ ч. (1) (особова назва): а при том били 

світки: пан Юшко Довгайлович, пан Пашко Яловицкий... 
и иньїх добрих людей много бьіло (Луцьк, 1463 А5 І, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Яловицкий (1463 А5 І, 55). 
*ЯЛОВИЧИИ прикм. (3) яловичий, коров’ячий: Жало- 

вали намь вси шевци Луцкіена міщань... Луцкихь, штожь 
деи они купують вь місті кожи малие неварунковьге теля¬ 
тини, баранини, козини, а передь тимь деи здавна того не 
бивало, нжбьі міщане... міли тие кожи малие купити, 
кромь великихь кожь ВОЛОВЬІХЬ и яловичихь (Луцьк, 
1495 АЛМ 88). 
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ФОРМИ: род. мн. яловичихт» (1495 АЛМ 88); знах. мн. 
яловичїе (1495 АЛМ 89). 
ЯМА ж. (2) (заглибина в землі) яма: хотар... до край л*- 

са оу доубровоу, гдє єст яма копана (Бирлад, 1495 ВО II, 
63); А хотарь томоу вишєписаннои половин(и) села... да 
ест... на врьх дила на єдноу ямоу и на єдин столпь (Васлуй, 
1497 ВО II, 119), 
ФОРМИ: наз. одн. яма (1495 ВБ II, 63); знах. одн. ямоу 

(1497 ВО II, 119). 
ЯН див. ЯНТ>. 
ЯНКО, ЯНЬКО, ЯНЬКО ч. (7) (особова назва, пор. 

Янь): а писиль (!) дАкь Пана Сгаростинь Пєрємискїй 

Янько Рипочичь (б. м. н., 1369 ПСЧК); мьг великий кнзь 
витовгь дали єсмо сюю нашоу грамотоу янкоу аньдрЬи- 

ковоу сну радєвича што єсмо єму дали село чєлиєвь (Ол- 
тушків, 1424 ДГВВ); Я пан Янько Чаплич сознаваю сим 
моим листом продал єсми кнАзю Иваноу Васильєвичу 
Острозкомоу село своє Гольчє (Острог, 1466 АЗ І, 61); 
И оуставшє наши слоуги Микльоуш и брат єго Янко и за¬ 
платили оуси исполна тоти вишєписаннїи пин'Ьзи... оу 
роукьі Мари (Сучава, 1491 ВО І, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. Янко, Яиько, Яиько 4 (1369 ПСЧК; 

1466 А5 І, 60, 61; 1491 ВО І, 449); зам. дав. братоу єго 
Янко 1 (1491 ВО І, 449); дав. одн. яикоу (1424 ДГВВ; 
1491 ВО І, 449). 
Див. ще ЯСКО, АНКОУЛ. 

ЯНКОВЦЬІ, ЯНКОВЦИ мн. (3) (назва села у Волинсь¬ 
кій землі) Іванківці: Кн(А)зю Василью осталсА город 
Збараж, а к тому села: Янковцьі, Обаринцьі, Ивачов ниж- 
ний (Луцьк, 1463 А5 І, 54); и с своеи д*лници поступили 
ся єсмо Ивачевь Нижний и ставомь, и Янковци (б. м. н., 
1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102); Кн(А)зю СємЬну Избаразкому... 
достал сА Ивачовь, а Янковци (Вишнівець, 1482 АЗІ, 80). 
ФОРМИ: наз. Янковцьі І (1463 АЗ І, 54); Янковци 1 

(1482 А 5 І, 80); знах. Янковци (1473 АрхЮЗР 8/IV, 
102). 
ЯНОВИЧЬ, ЯНОВИЧТ> ч. (19) (особова назва): а єщє 

на(д)то, к томоу имє(н)ю црквномоу, прида(л) мн* па(н) 
пєтрь янови(ч) староста лоуцкий дєсА(т) ко(п) гро(ш)и ши- 
рокоє ли(ч)бьі (Луцьк, 1467 СП № 13); А при томь нашємь 
єднаньи бьіли: кнАзь Михайло Олєксандровичь... а марша- 
лок королєвь пан Пєтрь Яновичь нам*стник брАцславский 
(Вишнівець, 1482 А5 І, 80); Прьі (том) бьі(ли) кн(з) во(и) 
би(с) ви(л) а воє(в) ви(л) п(н) м(к) ра(д) ка(н)... п(н) ста(н) 
яно(в) (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Яновичь 1 (1482 АЗ І, 80); Яновичь 

1 (1495 РИБ 621); яиови(ч) 4 (1467 СП № 13; 1490 Пам.); 
ск. н. яно(в), я(н) 2 (1496 ВМКФС; 1499 ВФ); род. одн. 
Яиовича (1487 А5 І, 86; 1488 АЗ І, 242); дав. одн. Янови- 
чоу (1467 СП № 13; 1487 АМЛ; РИБ 226; 1488 РИБ 424; 
1489 РИБ 437: 1490 ЗХП 135^: оо. одн. яновичо(м) (1467 
СП № 13). 

*ЯНОВЬ прикм. (3): є(с)ли и(ж) оу сварє рани(л) сА 
тогдьі яново свїдє(ч)ство имаєть бьіти припоущєно (XV ст. 
ВС 19 зв,). 
ФОРМИ: наз. одн. с. яново (XV ст. ВС 19, 19 зв.). 
Пор. ЯНЬ. 
*ЯНУШЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А оповєдал єсми 

тоє господинови своєму п<а)ну Федору Янушєвичу ста¬ 
росте володимерскому (Володимир, 1475 А5 І, 72). 
ФОРМИ: дав. одн. Янушєвичу (1475 А5 І, 72). 
ЯНУШКО, ЯНУШЬКО, ЯНОУШЬКО ч. (12) (особова 

назва, пор. Янушь): к томоу изь вЬка дЬдитсвоу (!) оу 

бьішковичохь соудив той соуд андрєико...пнь мєчислав 
Боудивоуи Яноушько жирєвскии (б. м. н., 1369 ПСЧК)\ 
и ми янушка спитали а пана григо(р)А в то(т) ча(с) при 
на(с) не бьіло (Вільна, 1495 ВМБС); Яноушко писа(р) 
(Берестя, 1497 ПКИП). 

ФОРМИ: наз. одн. Яноушко, Янушько 7 (1494 РИБ 
561; 1495 АЛРГ 55; ВМЗД; РИБ 603, 621; 1496 ВМКФС; 
1497 ПКИП); Яноушько, яиу(ш)ко 3 (1369 ПСЧК; 1495 
ВМБС); знах. одн. янушка (1495 ВМБС); місц. одн. при 
яиушку (1496 ПДВКА 60). 

*ЛАМ)$2КО\УІС2 ч. (1) (особова назва): Ла Ресіко 
Лапи5г(к)о>Уіс2 рузаг дуеіукоііо кпіагіа аіехапсіга пагпіз- 
пук Хугтогзкі (Тришин, 1500 ДПЖИ). _ 
ФОРМИ: наз. одн. Лапи52(к)ошїС2 (1500 ДПЖИ). 
ЯНУШЬ, АНУШЬ ч. (3) (особова назва, пол., мад. Ла- 

поз, лат. Уоаппез): ми пань алєксандрь воєвода молдав- 
ски и наши слуги... пань Анушь витАзь... пань стани- 
славь ротомпань... и оуси боярє молдавсцїи чиними знає¬ 
мо... нашою доброю волею... королю польскому... слюбує- 
ми и ислюбили єсми... имаєми єму служити и помагати на 
усЬхь єго нєприАтєли (Кам’янець, 1404 Сові. II, 625); 
А при томь бьіль князь Федорь Ивановичь Ярославичь... 
а пань Янушь, писарь господара нашого великаго князя 
Александра (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Яиушь 1 (1499 АСД УІ,3); Аиушь 1 

(1404 Сові. II, 625); дав. одн. Анушєви (1420 ПГАГ). 
ЯНУШЬКО див. ЯНУШКО. 
ЯНОУШЬКО див. ЯНУШКО. 
ЯНЧИНСКИЙ, ЯНЬЧИНСКИЙ, ЯНЧИНЬСКИИ ч. 

(16) (особова назва): а на то свЬдоци пань мартинь воєвода 
пань олєшко янчиньскии (Львів. 1386 Р 31); на первей 
повел нас пай Янчинский по своимь гранямь долиною, 
што от Блаженика идет подле реки, и рекь пань Янчин¬ 
ский: на той долине мои люде мають слидогонь и з Блаже- 
ничаньї (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/\У, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. Янчинский, Яиьчинский, янчиньскии 

(1386 Р 31; 1466 А5 І, 62; 1470 А5 І, 65; 1498 АрхЮЗР 
8ЛУ, 119, 141); род. одн. яиьчинского (1498 АрхЮЗР 
8/ІУ, 141); дав. одн. Яичинскому, Яньчинскому (1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 119); ор. одн. Янчинским (1498 АрхЮЗР 
8/1V, 119). 
ЯНЬ, ЯНЬ, ЯН, АНЬ, АН ч. (79) (особова назва, 

стч., стп. Лап, лат. Лоаппез, гебр. ІосЬапап): Деялосе 
вь Луцку, передь святомь Яна светого Хрестителя (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27); Ми пань янь Д'Ьдичь тарнувьскии... поз- 
навами то нашимь листомь господарА нашєго милостивого 
королА влодислава єго приказаньємь то єсмьі вчинили 

игнаткови чєрнєви(ч) дали єсми о(т)м*ну (Перемишль, 
1390 Р 175); И оузАли єсми на янь бьлєцкомь помочное 
(Львів, 1421 Р 94); Сє яз кн<А)зь Василєй Федорович 
Острозский: ижє отєц мой кн(А>зь Фєдорь ставил ц<є>р- 
ков... на клаштор томоу законоу св(А)т<о)го Доминика... 
и дал запис кн(А)зю Яну мнихоу чєхоу, и азь теж записьі- 
ваю тую ц(є)рков на клашторь (Острог, 1443—1452 А 5 
I, 39); ми слюбоуєм... перед кнАзєм Яном Ланкою, коро- 
лєвским писарєм (Сучава, 1462 ВИ II, 292); Пєтрь жало- 
ва(л) на Яна и(ж) ємоу чєтири па(л)ци оутАль оу роу(к) 
и Янь того запрє(л) (XV ст. ВС 23); А при томь били шлА- 
хєтнє врожєнни панове рада н<а>ша кн<А)зь Вой<тє)х 
бискуп вилєнский... воєвода троцкий марьшалок зємьс- 
кий пан Ян Юрьевич (Вільна, 1499 А5 І, 118); 
святий янь (1) див. СВАТЬІИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. Яиь, Аиь, Янь, Лап, Ла(п), я(и), Яи, 

Ан (1390 Р 175; 1404 Р 68; 1408 АкЮЗР І, 6; 1415 Р 87; 
1420 ПГАГ; 1433 Р 122; 1451 АкЮЗР II, 106; 1466 АЗ І, 
63; 1480 йС 8; 1499 Вй II, 423 і т. ін.); род. одн. Яна (1389 
РЕА І, 27; 1455 Сові. II, 769; 1482 АЗ І, 80); дав. одн. Яну 
(1443—1452 АЗ І, 39; 1497 ПМХ; 1499 ВИ II, 419, 425, 
426); знах. одн. Яиа, яна (1421 Р 93; 1467 ВИ II, 297; 
XV ст. ВС 18 зв., 19, 19 зв., 23); ор. одн. Яиом (1462 ВО 
II, 292; 1499 ВИ II, 419, 420); місц. одн. на яи* 1 (1421 
Р 94); по янє 1 (1447—1492 ЛКБВ). 
ЯНЬКО див. ЯНКО. 
*ЯНЬЧЕЛЕВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Пань Лита- 

ворь Хрєбьтовичь... а пань '0*єдко... брали лнчбу вь 
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митника Меньского вь Мартииа Яньчелевича (Вільна, 1499 
РЕА III, 34). 
ФОРМИ: род. одн. Яиьчелевича (1499 РЕА III, 34). 
ЯНЬЧИНСКИЙ див. ЯНЧИНСКИЙ. 
ЯНЬ див. ЯКІ». 
ЯНЬКОдшї. ЯНКО. 
ЯРАНТЬ ч. (1) (особова назва): Мьі... янь з лихинА 

брЬстьскии яракгь з брудцова влоцлавскии... слюбуєми 
Н слюбили єсми... тако яко инии панове ... пєтру роману... 
воєводамь землі молдавскои слюбили бьіли и записали сА 

так же и ми нні слюбуєми и записуємьі сА стєцку воєводь 
землі молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. яранть (1433 Р 123). 
*ЯРИНА ж. (4) урожай з весняного посіву: Про то я... 

записала есми... десятину кь светому Спасу кь Кобрьіню, 
и зь млина... десятую мірку оть жита, десятую копу 
вь Кобрини, и огь ярини всякое — десятую копу у Коб- 
рьіни жь (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); сє я кнАзь Ми¬ 
хайло... придаю е(с)томоу (!) сп(с)у и своєго дворьца и зми- 
инца дєсАтиноу озими пшєници и рьжи о(т) всєє Арини 
(Луцьк, 2-а пол. XV ст. СО); Се я па(н) олизарь кирдее- 
вичь... и сь своєю женою ееодосією, запи(соу)вае(м)... ись 
своєго двора десятиноу, оу поли и сь озими и сь ярини и 
сь жита и сь пшєници и сь овса и сь ячменю и сь яри(х) 
пшениць и сь гороховь и сь всее ярини почень о(т) мали(х) 

и до великьі и кь стомоу спсоу на красное (б. м. н., 1487 
ВОРСР 178). 
ФОРМИ: род. одн. яриии, /арииьі (1401 АкВАК III, 2; 

2-а пол. XV ст. СО; 1487 ВОРСР 178). 
ЯРИЧЄВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): А при то(м) би¬ 

ли шлАхєтни панове па(н) спьітє(к) тарновскин... па(н) 
я(н) яричевскьш па(н) осташко давидовскии (Львів, 1414 
Я 85). 
ФОРМИ: наз. одн. яричєвскии (1414 Я 85). 
ЯРМОЛА ч. (3) (особова назва, цсл. Єрмолаи, гр. ’Еррб- 

^ао£): а черезь тую Бучачную, вниз Ровця, припровадиль 
нась пань Ярмола до дольїни, где указаль по той сторони 
талько грунть Почапьінскій (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ; наз. одн. Ярмола (1430 ГВКЛ 8); знах. од«. 

Ярмолу (1430 ГВКЛ 7, 8). 
*ЯРНЄВТ> ч. (1) (назва села у Грецькому воєводстві): 

и пани Василевая... поставила перед нами Лоуконничан, 
королєвских людей из Ярнєва и зь Синковичь (Лукониця, 
1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Ярнєва (1478 АЗ III, 17). 
* Я РОВИ ЦЯ ж. (1) (назва передмістя Луцька у Волин¬ 

ській землі): а^едучи дорогою зь полмили на западь зим¬ 
ний на гостинець Луцкий полеский, а оттоль до дороги, 
которая идеть зь Жидачьіна до Крупой, прозиваемое 
Острозское, ПО ПОЛОВИЦЬГ зь Яровицею — по левой сторо- 
не Терєменское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2), 
ФОРМИ: ор. одн. Яровицею (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
*ЯРОВОЄ с. (1) (весняні посіви) ярове, ярина: а колї 

оу немецькомь праві кметь осАді (т) тогди не можеть о(т)и- 
тї о(т) пана одно діди(ч)ство прода(в)ши а оумісто сєбі 
кмєтА такь багато (г) ка(к) сєбі о(т)са(ди)ть алюбо пол А ємоу 
изорать исправить гораздо и осеє(т) озимоую и ярово(м) 
(1) и воздасть па(н)у своем(оу) тогди можеть поити гді 
хочєть (XV ст. ВС 39). 
ФОРМИ: знах. одн. 1 ярово(м) (XV ст. ВС 39). 
Див. ще *ЯРЬ2. 
ЯРОСЛАВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бшіь 

князь -в-едорь Ивановичь Ярославичь, а пань Александ- 
ро Ходкевичь (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Ярославичь (1499 АСД VI, 3). 
*ЯРОСЛАВЛЬСКИИ див. ЯРОСЛАВЬСКИИ. 
ЯРОСЛАВІ» ч. (1) (особова назва): А с нами в тот чась 

бьіли... слуги кнзя Дмитріеви Путятича Іван Тверитинь 
а Ярославь (Володимир, 1491 АрхЮЗР 8/1У, 158). 

ФОРМИ: наз. одн. Ярославь (1491 АрхЮЗР 8/1V, 158). 
ЯРОСЛАВЬСКИИ прикм. (3) (пор. Ярославль у Пере¬ 

мишльській землі): а то свидин місти чи пань кнєфль мих- 
но воить ярославьскии (Львів, 1370 Я 18); А даль єсмь 
ему... со всімь обьіздомь и со всіми границАми яко из 
віка слуша (так.— Прим. вид.) к той пустині и о(т) боху- 
рА и о(т) ярославльскоі пустині (Бохур, 1377 Я 24); што 
єси милостивим королю казаль пописати овєсь вшитокь... 
и мьі то вчинили твою казнь, пописали єсми вшитко, што 
же єсми вибрали ис пєрємьішльскоі волости, изь ярос¬ 
лавльскоі волости... и сь ланьцюскои волости (б. м. н., 
1386—1418 Я 34—35). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ярославьскии (1370 Я 18); род. 

одн. ж. ярославльскоЬ (1377 Я 24; 1386—1418 Я 34—35). 
ЯРОФ'ЙЙ ч. (1) (особова назва, цсл. Єро^еи, гр. ’Іерб- 

Оео?) Єрофей, Єрофій: А при том бьіль вл<а)дьіка луц¬ 
кий Ярофій (Ровно, 1483 АЗ І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. Ярофій (1483 АЗ І, 82). 
ЯРЦИБИСКУПЬ див. АРЦИБИСКУПЬ. 
^ЯРЬ1 ч. (і) (вузька глибока западина із стрімкими уз¬ 

біччями) яр: ми кнзь Семєнь Алєкса(н)дрови(ч)... о(з)на- 
(і)моуємо... и(ж) ми... змилова(в)ши сА но(д) (!) слоугою 
наши(м) оурожоньі(м) Єрємиєю Ша(ш)ко(м)... При (в)сюи 
о(т)чи(з)ні И диди(з)ні Єго зємлАной и при (в)сіхь Горо- 
дищо(х) И оурочища(х) е(го) зоставоую... землю Дєрь- 
жати Маєть И з оними Городищами И ихь широкостю 
И дольгостю зємлАною И изь сгЬньками И ярами Доли¬ 
нами... зо вс'Ьмь тьімь Какь Про(д)кове Єго ДрьжаньА. 
И оуживанА свои м'Ьли (Прилуки, 1459 Я 171—172). 
ФОРМИ: ор. мн. ярами (1459 Я 171). 
*ЯРЬ 2 ч. (2) (весняні посіви) ярина (1): К Житомироу 

дво(р) с пашнею костєшовє дворе шєсть чєляди а воловь 
осмь а жито сєєного (!) а я(р) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 
зв.); 

пора обробітку весняних посівів, весняні польові робо¬ 
ти (1): и то, господару, помню: давьівали пятдесять куниць 
княгини вєликой Витовтовой... а кь жниву три дни, и на 
ярь трижь дни (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. я(р) (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); знах. одн. 

ярь (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
Див. ще *ЯРОВОЄ. 
ЯРЬЛЬІКЬ, АРЛЬІКЬ ч. (5) (тюрк, іагіїу «наказ») 

(ханська грамота) ярлик: на то все послали єсмо сей нашь 
Арльїкь и с нашєю пєчатью золотою... а той Арликь пи¬ 
сань оу орд'Ь на оустьи дону курАчєго л'Ьта а мЬсАцА 
ирєчипа (б. м. н., 1392—1393 РФВ І7І); ярьльїкь оть 
цара Муртазьі (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ярьликь, мрликь (1392—1393 РФВ 

17І; 1484 ЯМ); знах. одн. ярьликь, мрликь (1392—1393 
РФВ 171; 1484 ЯМ). 

*ЯРЬІИ прикм. (1) (весняного посіву) ярий, яровий: 
Се я па(н) олизарь кирдеевичь... и сь своєю женою еео- 
досіею, запи(соу)вае(м) ись своее очиньї... ись серникь 
ись своєго двора десятиноу, оу поли и сь озими и сь яри¬ 
ни и сь жита и сь пшєници и сь овса и сь ячменю и сь 

ярьі(х) пшениць и сь гороховь... кь стомоу спсоу на крас¬ 
ное (б. м. н., 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: род. мн. яри(х) (1487 ВОРСР 178). 
ЯСАФЬ ч. (1) (особова назва, пор. Иосафать): А ву томь 

ми... оу чинили єсми вь задоушїє свАтопочивших родитєль 
наших... и дали єсми тот... виноград монастирю нашемоу 
от Путнои, идеже єст храмь оуспєнїє пр'Ьчистїя богороди- 
ци и нашь молєбникь попь Ясафь (Сучава, 1470 ВО І, 150). 
ФОРМИ: наз. одн. Ясафь (1470 БО І, 150). 
Див. ще ЮСАФЬ. 
* ЯСИНКА ж. (1) (ліс) ясенина: а хотарь оуси(м) ти(м) 

чєтьірє(м) сєломь... о(т) толі оу долиноу по(д)ли доубровоу 
каприноу, та гори долиною по(д)ли яси(н)ки до обершїи 
гдє соу(т) дви могили (б. м. н., 1425 Со5/. І, 168—169). 
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ФОРМИ: род. одн. яси(и)кьі (1425 Сові. І, 168—169). 
*ЯСКИИ прикм. (8): а ми... есми дали и потврьдили... 

монастирю нашему... тую половина села — от Остьпчань 
вьішнию част<ь>... у волости Яскои (Сучава, 1473 ШКИ 
165); 
яскии т р ь г ь (6) (назва міста у Молдавському 

князівстві) Ясси: писа костА оу яскомь тьіргоу (Ясси, 
1434 Сові, І, 391); а кто идєт до татарскои сторонні, от два- 
надєсАт кантари, што сА важит, оу сочав'Ь один роубль 
сєрєбра, оу яском торгоу, тридєсАт гроши (Сучава, 1456 
Сові. II, 789); гЬмь ми... дали и потвердили есми ему ... 
села на имЬ моимєщи и срьби и жамири повьі(ш) яского 
трьга (Сучава, 1472 П/р«А» 528). 
ФОРМИ: род. одн. ч. яского (1472 £>/Р«А» 528); місц. 

одн. ч. оу яскомь, яском, Яском, Аскомь, яско(м) 4 (1434 
Сові. І, 391; 1456 Сові. II, 789; 1460 ВВ 11,273; 1463 ВВ 
II, 295); ! ьіскомь 1 (1454 Сові. II, 508); місц. одн. ж. у 
Яскои (1473 ШКИ 165). 
Пор. ЯСЬІ. 
ЯСКО ч. (3) (особова назва, пор. Янь): ста(л)сА соу(д) 

в в'Ьлїю стаго ма(т)еєя аптла и єва(г)листи в четвє(р)то(к) 

при пноу яскоу Кмит'Ь СтаростЬ роускомь (б. м. н., 1369 
ПСЧК). 
ФОРМИ: наз. одн. яско (1369 ПСЧК); місц. одн. при яс¬ 

коу (1369 ПСЧК). 
Див. ще ЯНКО, АНКОУЛ. 
*ЯСНЬІИ прикм. (1) (недвозначний. чіткий) ясний: а 

та(м) коли боудєтє прєзь ясноє досвєтьч'Ьнье позна(и)тє 
єстли мистрь... вась за ср'Ьдники єдианьє (!) покоя боудєть 
хогЬти м"Ьти яко з великоє с щЬлоє приязни дооуеаньємь 
рада короуньї вась гЬжь прийме всАкое чти ва(м) яко сами 
соб'Ь аьіча (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. одн. с, ясиоє (1447—1492 ЛКБВ), 
Пор. НАИЯСН'БИШЇИ, *ПРЄНАИЯСН'БИШИИ, *ЯС- 

Н'ЬИШИИ. 
*ЯСН,£ИШИИ прикм. найв. ст. (1) (пошанний титул 

володаря) найясніший: мн Стефан воєвода... знаменито 
чиним... ожє слоубоуєм и слоубили есми и обєіцахомь 
яснЬишомоу и освЬцєномоу господарєви нашємоу миломоу 
КазимировЬ... абихом еЬ сь єго освьцєнои милость видали 
и голдовали (Новий Град, 1479 ВИ II, 351). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. ясн^ишомоу (1479 ВИ II, 351). 
Див. ще НАИЯСН'БИШЇИ, *ПРЄНАИЯСН'ЙИШИИ. 
Пор. *ЯСНЬІИ. 
ЯСЬІ, АСЬ! мн. (32) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві) Ясси: а кто имєть погнати скоть до татарь, на го- 
ловноє мито, у сочав'Ь, оть скота чєтьіри гроши, а у Аси 
два гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 631); и инь соудєць да не 
имають развЬ да дрьжать о(т) нашєго двора о(т) Ась (Су¬ 
чава, 1434 Сові. І, 398); Писал <Мьтєи) оу Ясох (Ясси, 
1500 БО II, 174). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. у сочав'Ь... у лей, яси (1408 

Сові. II, 631; 1434 Сові. II, 668); род. лсь, я(с)3 (1434, Сові. 
I, 398; 1448 ДГПР; 1492 Сові. 3. 162); місц. оу Ясох, ясо(х), 
лсо(х) 15 (1445 Сові. II, 727; 1449 Сові. II, 392; 1455 Сові. 
II, 526; 1456 Сові. II, 789; 1460 ВИ II, 273; 1469 ВИ І, 139; 
1495 ВВ II, 69; Сові. 3. 194; 1497 ВВ II, 101; 1500 ВВ II, 
174 і т. ін.); оу Ясєх 2 (1459 ВВ І, 32; 1460 ВВ II, 273); 
оу Яс, Я(с) 4 (1470 ВІД«А» 523; 1476 ВВ І, 209; 1497 ВВ 
II, 97, 98); зам. род. от Ясох, Ясо(х) 2 (1448 491; 
1497 ВВ II, 96). 
Див. ще *ЯСКИИ (яскии т р ь г ь). 
*ЯТИ див. ИНАТЬ. 
*ЯТКА ж. (3) (торгова палатка) ятка, рундук, ларьок: 

а єще єсми имь дали волю што би соб'Ь дєржАли, у сочав'Ь, 
одинь домь, а у томь дому корчьму не дєржАти, ни пива 
варити, ни меду, ни мєснїи ни (? — Прим, вид.) ьткьі ни 
кл'Ьба (!) продавати (Сучава, 1408 Сові. II, 633); А єще єсми 
дали Ливовчаном, аби держали соби один дом торговским 

обьічаємь оу СоучавЬ, але оу том домоу аби корчмоу не 
держали, ани яткьі, ани бровара (Сучава, 1460 ВВ II, 276). 
ФОРМИ: род. одн. ятки, ьтки 2 (1408 Сові. II, 633; 

1460 ВВ II, 276); ятки 1 (1456 Сові. II, 791). 
*ЯТТ>СТВО с. (10) (стан позбавлення волі) неволя: а 

про любортово ятьство хочємь его постави(ти) на судЬ 
перєдь паньї оугорьскими (б. м. н., 1352 Я 6); а того нАт- 
ства романь не имєть оуспомина(т), а ни жАловати, ни 
прєдоднимь чоловЬкомь (зіс.— Прим, вид.) (Берестя, 
1400 Сові. II, 618); но хочємь того...би такий нєпослоуш- 
нївїи имеєть бьіти в роуцє своємоу сьтАжьцю и в нАгьст- 
во (XV ст. ВС 11); ино оузревшо (!) невиность мою вєлє- 

мужнии панове... вибавили мА бгмь и жону мою и дЬти 
мои моцною рукою... ис того нАтьства и со веєго злого 
(Черняхів, 1435 Р 132). 
ФОРМИ: род. одн. нлтетва, илтьстваЗ (1400 Сові. II, 

618; 1435 Р 132); иєства 1 (XV ст. ВС 11); ! лтева 1 (1434 
Р 130); знах. одн. ятьство 2 (1352 Р 6); илтьство, піаі$іич> 

2 (1433 ЗИТШ ^XXVI, 139; XV ст. ВС 11); 1 лтьсвто 1 
(1433—1443 АРМ). 

*ЯХНАз к. (1) (особова назва, стп. Ла^па, А^пгезгка, 
лат. А£пез): мн па(н) ива(н) срЬ(м)скьіи... вьізнава(м) то 
си(м) наши(м) листо(м).., ижє пришєдши прєд на(с)... пани 
махна узвертовская и о(т)ступила ... панЬ яхнЬ кьіискои 
и уздала на вЬки со усЬ(м) право(м) (Львів, 1414 Р 85). 
ФОРМИ: дав. одн. яхиЬ (1414 Р85). 
ЯЦКО, ЯЦЬКО, ЯЦЬКО, АЦКО, АЦЬКО ч. (133) 

(особова назва, пор. Яковь): а на то послуси ивань владьі- 
чинь зАть... Ацко ланевичь (б. м. н., 1385 Р 28); а при то(м) 
бьіли св'Ьдци па(н) дмитрь ходоровскьш... па(н) яцко мо- 
шєнчичь (Зудечів, 1428 Р 111); а єшчє прїидє прА(д) нами 
па(н) петрь гуди(ч) и сьі(н) его, яцко... и продали єдно се¬ 
ло, що є(ст) на мо(л)давЬ (Сучава, 1453 Сові. II, 472); Пани 
МихайловаА поведила, ижь... коли мои пан сьіна крестил 
оу пана ВасилА, Янка, дозволил через мост... єздит (Луко- 
ниця, 1478 АЗ III, 17); А при томь бнль князь Федорь 
Ивановичь Ярославичь... а пань Янко Копачевичь (Мсти- 
славль, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Яцко, яцко, лцко, (Я)цко, Яцько, 

Яц<ко>, Ласко 42 (1385 Р 28; 1401 Р 66; 1407 Сові. II, 629; 
1428 РІП; 1453 Сові. II, 472; 1458 ОЖДМ; 1464 АЗ 1,57, 
1476 ВВ І, 209; 1491 ВВ І, 464; 1499 АСД VI, 3 і т. ін.); 
Яцько, лцько 4 (1404 Сові. II, 625; 1469 АЗ І, 64); зам. 
род. вЬра пана Ацко І П488 ВВ І. 348): род. одн. Яцка, 
Ацка, Іацка (1464 ВВ І, 86; 1469 ВВ І, 134; 1471 
525; 1475 Сові. В. 4; 1482 ВВ І, 262; 1486 ВС 144; 1489 
Сові. 3. 133; 1491 АЗ І, 94; 1495 РИБ 602 і т. ін.); дав. 
одн. Яцкови 2 (1400 433; Сові. І, 37); яцьку 1 
(XVст. АрхЮЗР 193); знах. одн. Яцка (1478 АЗ III, 
17; 1495 АЛМ 85; РИБ 602). 
Див. ще *ЯЦЮЛЬ, ЯШКО, АШЄКЬ. 
ЯЦКОВИЧЬ, ЯЦКОВИЧ, АЦКОВИЧ ч. (3) (особова наз¬ 

ва): мн панове господар'Ь нашєго, илїи воєводи, на имА... 
пань нємирка яцковичь и пань александрь спатарь... 
визнаваемь тьімь то... листомь... колижь... илїашь воє¬ 
вода... пану владиславови, кролю по(л)скомоу... голдь 
вьірности... є(ст) оучини(л) ... мьі такоже... обицуємь и 
слюбоуємь... тоть истиннии голдь... бачити етєрєчи и... 
ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701—702); А при томь били: 
маршалок нашь намєстник слонимский пан Солтан Олек¬ 
сандрович... а писар наш Ивашко Ацкович Владика 
(Луцьк, 1487 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. яцковичь 1 (1436 Сові. II, 701); Аіь 

кович, Яцкович 2 (1487 А5 І, 87, 241). 
*ЯЦКОВЬ прикм. (6): А на то... вЬра пана Станислава 

ротомпана и д'Ьти єго... в. п. Ацькова и дЬти єго (Сучава, 
1403 Р5 338); а на то... вЬра пана Аркова...^ в'Ьра оус'Ь(х) 
бомрь молдавскнхь (Сучава, 1409 Сові. І, /0); 
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Ацковг монастьірь (1) (назва монастиря 
у Молдавському князівстві): и дали єсми... Ацкову мона¬ 
стирю... да осади(т) село... гдє имє(т) любити (Сучава, 1453 
Сові. II, 461). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Яцкова, мцкова 4 (1407 Созі. І, 

56; 1408 Созі. І, 61; 1409 £>/р«А» 437; Созі. І, 70); Ацько- 
ва 1 (1403 #5 338); дав. одн. ч. лцкову (1453 Созі. II, 461). 
Пор. ЯЦКО. 
ЯЦЬКО див. ЯЦКО. 
ЯЦЬКО див. ЯЦКО. 
*ЯЦЮЛТ> ч. (2) (особова назва, пор. Яковь): И г(о)с- 

(по)д(ст)во мьі запла<ти)в(ш)є оуси тоти с злат(ь) татар’с- 
кьіх(ь), оу роукьі Яцюлоу Дол’хьі и братоу єго Влаикоуло- 
ви пр'Ьд(ь) нашими бо яре (Сучава, 1500 НА 260). 
ФОРМИ: наз. одн. Яцюл(ь) (1500 РА 260); дав. одн. 

Яцюлоу (1500 В А 260). 
Див. ще ЯЦКО, ЯШКО, АШЄКЬ» 
*ЯЧМЕНЬ ч. (1) ячмінь: Се я па(н) олизарь кирдее- 

вичь... и сь своєю женою... запи(соу)вае(м) ись своее очи- 

ньі... десятиноу, оу поли и сь озими и сь яриньї и сь жита 

и сь пшеници и сьовса и сь ячменю... кь стомоу спсоу на 
красное (б. м. н,, 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: род. одн. ячменю (1487 ВОРСР 178). 
ЯШКО, АШКО ч. (11) (особова назва, пор. Яковь): А иа 

то послуси пань староста русшЬ зємли ота пилєцкии... 
писарь яшко (Перемишль, 1359 Р 10); а при томь бьіли 
свгЬдци пань спьітокь воєвода краковьски пань Ашко тар- 
новьски... пань Ашко олєшиньски (Краків, 1394 Р 54); а 
при то(м) бьі(л).,. пань Ашко крутиборода а иншихь много 
бьгло при томь добрьі(х) (Кам’янець, 1420 ПГАГ); а при 
том бьіли св'Ьтки... пан Страшко, а Яшко СиропАтич (Во¬ 
лодимир, 1470 АЗ І, 65). 
ФОРМИ: наз. одн. Яшко, яшко, мшко (1359 Р 10; 1361 

А02 6; 1366 Р 12; 1394 Р 54; 1400 Р 61; 1404 Р 69; 1420 
ПГАГ; 1470 А5 І, 65); дав. одн. яшкови (1391 Р 45). 
Див. ще ЯЦКО, *ЯЦК>ЛТ>, АШЄК'Ь. 
ІЯЬЄР див. *ЯЗЄРГЬ1- 



/2ч /Ту 
\ЬГ 

/зу 
\1/ 

./Ту 

Д 

А див. Я. 
*АБЛОКО с. (2) яблуко: где коли иму(т) покласти на 

тьі(х) три возьі или рьібоу или соли или Абльїка... вєздє 
по оуси(х) м’Ьсто(х) с тими три вози пр'Ьи^и слобо(д)но 
и доброволно и бєзабави (!) и по оуси(м) брода(м) (Сучава, 
1453 ПГОВ); А кто оусхочєт... мито от них брати... или от 
риба свижаа или от мажи солєнои... или от капоуста или 
от Аблок... вєздє да єст имь слободно и без мито (Сучава, 
1466 ВБ І, 96). 
ФОРМИ: род. мн. лблок (1466 ВБ І, 96); знах. мн. мб- 

льїка (1453 ПГОВ), 
*АБЛОНЬН€ с. (1) (назва маєтку у Волинській землі) 

Яблунне: Я хвє(д)ка... даровала єсми... моужа своє(г)... 
своими имє(н)и о(т)чизньіми на имА А(б)лон(ь)ньі(м) а по(л)- 
жами... ео (в)еьми доходи и приходні (Луцьк, 1490 ЗХП 
134—136). 
ФОРМИ: ор. одн. л(б)лон(ь)ньі(м) (1490 ЗХП 135). 
Див, ще *ЯБЛОННО. 
*АБЛОУНЬ ч. (1) (назва потоку у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хота(р) томоу сєлоу... право чєрє(с) поле до по- 
тока Аблоуно(м) (1428 Сові, І, 224). 
ФОРМИ: ор, одн, лблоуно(м) (1428 Созі, І, 224). 
*АБЛОУНЬ див. *ЯБЛОНЬ. 
* А Б Л ЬІКО див. *АБЛОКО. 
АВНО див. ЯВНО. 
АГЛИЩЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Сє А грицко Агли- 

щєвичь и своєю маткою совдотьєю (!)... продали єсмо па- 
ноу сєнкоу хомєковичю коупигь полА ись садкомь (б. 
м. н., 1463 ГГЯ). 
ФОРМИ: наз, одн. /аглищєвичь (1463 ГГЯ). 
* АГНАЧЇИ див. *ЯГНАЧИИ. 
АДВИГА див. ЯДВИГА. 
АЖЄ спол. (1) (приєднує підрядне додаткове речення — 

у постпозиції) що: ино видимо Ажє бгь милоуєть єщє 
хр(с)тиАньство (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
Див. ще АЖЄ1, АЖЄТ, АЖЬ1, *ЄЖЄ, ЄЖЬ, ИЖБЬІ, 

ИЖЄ2, ижєть, ИЖЬ2, оже, ОЖЬ. 
*АЗЛОВЄЦЬ див. *ЯЗЛОВЄЦЬ. 
АЗЬ див. ЯЗЬ К 
*АЗЬІКЬ див. *ЯЗЬІКЬ. 
АЗЬ див. ЯЗЬ 
АКИМОВИЧ див. ЯКИМОВИЧ. 
*АКИМОВЬ див. *ЯКИМОВЬ. 
*АКИМЬ див. ЯКИМЬ. 
АКО1 див. ЯКО1. 
АКО2 див. ЯКО2. 
*АКОБЄСКОУЛЬ див. ЯКОБЄСКОУЛ. 
АКОВЬ див. ЯКОВЬ. 
АКО КОЛИ див. ЯКО КОЛИ. 

*АКОУШЄВЬ див. ЯКОУШЄВ. 
АКУШЬ див. ЯКОУШЬ. 
*АКЬІМОВИЧЬ див. ЯКИМОВИЧ. 
*АЛАНЬ див. *ЯЛАНЬ. 
*АЛОВИЦЯ див. *ЯЛОВИЦА. 
АН див. ЯНЬ. 
ІАНЄЧИИ див. *АНЬЧИИ. 
АНКОУЛ ч. (1) (особова назва, пор. Янь): мьі Стєфань 

воєвода ... чиним знаменито... ожє тот истинньш слоуга 
наїггь пан Тьмпа и сьінове єго Микльоуіігь и Жоуржь и 
Анкоул и Михт>оу, слоужили намі. правою и в'Ьрною... 
слоужбою (Сучава, 1443 ВАМ 41). 
ФОРМИ: наз. одн. Анкоул (1443 ВАМ 41). 
Див. ще ЯНКО, ЯСКО. 
АНУШЬ див. ЯНУШЬ. 
АНЬ див. ЯНЬ. 
* АНЬЧИИ ч. (2) (особова назва): тогдьі па(н) птрать пили- 

ковичь... пол'Ьтиль своА села тисмАнчаньї и тото(т)ь розь- 
издь прАтєлю (так.— Прим, вид.) своєму пану Аньч'Ьєви 
зубрєви себе м'Ьсто моцно о добьітьє и о страч'Ьньє (Галич, 
1404 Р 68); а тому св'Ьдьци пань миколаи стпичєникь пань 
зубрь Анєчии (!) (Галич, 1418 Р 89). 
ФОРМИ: наз. одн. ! А^иєчии (1418 Р 89); дав. одн. /йиь= 

ч'Ьєви (1404 Р 68). 
*АРИНА див. *ЯРИНА. 
АРЛ ьї КЬ див. Я РЬЛ ьї КЬ. 
*АРМАРОКЬ ч. (1) (стч., стп. іагшагк, сен. іагтагкеі) 

(торг, що відбувався регулярно раз на рік) ярмарок: пи- 

са(н) в острозі и мца июнА гі днь на завт(р)'Вє Армарка в 
домоу в пана микитинЬ (Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: род. одн. мрмарка (1458 ОЖДМ). 
*АРОПОЛКОВЬ прикм. (1) О дворище А р о- 

полково див. ДВОРИЩЄ. 
ФОРМИ: знах. одн. с. /Арополково (1427 Р 109). 
*АСКИИ див. *ЯСКИИ. 
*АСМАНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі кнА(з) двдь 

дмитриєви(ч)... сємє(н) Асманови(ч) трубєцьскии воєво(д) 
гугЬбь євдокимови(ч)... чинимьі знамєни(т)... како кєдьі... 
кнА(з) вєлєбньїи дмитрии... голдованиє и в'Ьрность... ко¬ 
ролеви польскому... слюби(л) а мьі... ислюбуємн за нєго 
и за єго д'Ьти... ижє... вЬрє(н) будє(т)... коруні польскои 
(Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. мсманови(ч) (1388 Р 38). 
АСЬІ див. ЯСЬІ. 
*АТИ див. ИНАТЬ. 
*АТИ СА дієсл. док. (1) (допоміжне дієслово в аналітич¬ 

них формах майбутнього часу) почати, взятися (робити 
що): а прїидєть лї то(т) а имє(т)ца ємоу оупоминатсА лихи- 
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ми словьі... толкокро(т) имєєть ємоу платити вїноу за єго 

соромотоу єї (XV ст. ВС 27 зв.). 
^ФОРМИ: майб. З ос. одн. имє(т)ца (XV ст. ВС 27 зв.). 
Див. ще ИНАТЬ II. 
ІАТСВА (АТСТВА) див. *ЯТТ>СТВО. 
ІАТЬСВТО (АТЬСТВО) див. *ЯГЬСТВО. 
*АХНО ч. (1) (особова назва> пор. Якові*): .4 на то послу- 

си ивань владьгчинь зАть васко гольїи Ахн(о) онисимько- 
вьчь (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. лшї(о) (1385 Р 28). 
АЦКО див. ЯЦКО. 
АЦКОВИЧ див. ЯЦКОВИЧЬ. 

*АЦКОВТ> див. *ЯЦКОВТ>. 
АЦЬКО див. ЯЦКО. 
*АЦЬКОВТ> див. *ЯЦКОВТ>. 
АШЄКТ> ч. (1) (особова назва, стч. Лазек, ста, Лазгек, 

пор. Якоубь): Мьі бискупи маїїЬи прємьіски(и) и офанас'Ьи 
владика прємьіски(и)... Ділень мазовшАни(н) мичко ку- 
ликов(с)ки(и)... чинимьі знаємо... како ко(л) та р'Ьчь межи... 
кролє(м) влодиславомі пол(с)кимь... межи панею Адви- 
гою отиною пилєцкою... о волость о зал'Ьсиє... на многи(х) 
роц'Ьхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. мшєкь (1404 Р 70). 
Див. ще ЯЦКО, *ЯЦЮЛТ>, ЯШКО. 
АШКО див. ЯШКО. 



6АЛЄЛЄИ див. ФАЛЄЛЄИ. 
*0АЛКО див. ФАЛКО. 
*0АЛКОВЬ прикм. (1): потомт. прїшоль миколаи мЬнь- 

шїи бра(т) 0а(л)ковь и хотель тоую рє(ч) обновити 
(XV ст. ВС 23). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. 0а(л)ковь (XV ст. ВС 23). 
Пор. ФАЛКО. 
•0АЛШОВАНЇИ див. ‘ФАЛШОВАНЬІИ. 
0АЛБШИВБІЙ прикм. (2) підроблений, фальшивий: 

І іеі хеЬу тупсаге... з іаізгішугпі репеггпі... ігпаіі пе згпе- 
ІіЬу (Луцьк, 1388 2,РЬ 108); и они того листа осмотрели и 
познали, ижн то листь еальшивьій, печать кь нему прилеп* 
лена оть иньшого листа (Краків, 1489 РИБ 431). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. еальшивьій (1489 РИБ 431); ор. 

мн. їаІ52і\¥уті (1388 2РЬ 108). 
Див. ще *ФАЛШОВАНЬІИ, ФАЛЬШЕВНЬІЙ. 
*©ЄВРАЛЬ див. ©ЄВРАЛЬ. 
©ЄВРАЛЬ ч. (43) (цсл. фєвраль, гр. феррооарю?, 

лат. іеЬгиагіиз) (назва місяця) лютий: дан оу камици (!)... 

фєврА й днь (Кам’янець, 1420 ПГАГ); а писана оу турєйску 
в володимєрьскомь еевралА оу а днь (Турійськ, 1429 Р 

113); писань, оу сочавь, вь лЬто зцн февралА -є- день (Су- 
чава, 1442 Сові. II, 717); И писан у Вовручомь фєвраля де- 
вятогонадцят дня (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7); Пис(а) 
Иванко Владьічин оу Соучав'Ь, в л'Ьтог^зцоз, ктЬсАца фєр. 

«.день (Сучава, 1469 Вр І, 135); Мца фев. 7 день, индик 13 
(б. м. н., 1494—1495 АЛРГ 59); Писан оу Боковичох, фєв- 

<ралА>кз д(є)нь, индик<т> дь (Боковичі, 1496 А5 1,245). 
ФОРМИ: наз. одн. ееврдль (1489 АКВ); род. одн. 

фєвралм, еєвралм, фєвраля, фєв(ралл) 7 (1429 Р 113; 
1438 Р 139; 1442 Сові. II, 717; 1450 ЗНТШ XI, 7; 1469 А$ 
І, 64; 1483 А5 І, 82; 1496 А8 І, 245); фєврм 1 (1420 ПГАГ); 
ск. н. фєв„ фє(в) 22 (1429 Сові. І, 243; 1433 Сові. І, 354; 1438 

472; 1442 Сові. II, 88; 1452 П/#<о4» 500; 1456 
Сові. II, 569; 1466 ОІН«А» 519; 1476 ВИ II, 337; 1488 ВО 
І, 324; 1495 Вй II, 69 і т. ін.); фєр., фє(р) 9 (1424 Сові. І, 
162; 1429 Сові. І, 249; 1446 485; ПГСПМР; 1447 
Сові. II, 282; 1458 ВО І, 7; 1469 ВО І 135; 1470 ВО І, 141; 

1481 ВО І, 249); фев(р) 1 (1438 Сові. II, 8); фр. 1 (1459 ВО 
І. 29); ! фрє 1 П437 МіН. 203). 
Див. ще *Ф6ВР0УАРЇИ. 
ЄЄДКО див. ФЄДЬКО. 
©ЄДКОВИЧЬ див. ФЄДКОВИЧ. 
вЄДКОВЬ див. ФЄДКОВ. 
ЄЄДОРА див. ФЄДОРА. 
0ЕДОРОВАЯ див. ФЄДОРОВАЯ. 
©ЕДОРОВИЧЬ див. ФЄДОРОВИЧТ>. 
0ЄДОРЬ див. ФЄДОРЬ. 
0ЄДОРБ див. ФЄДОРЬ. 

*0ЕДОСЕИ ч. (2) (особова назва): Се я смиренні ©едо- 

се(и) игумень спа(с)ки(и)... взя(л) есми стьі(и) мона(с)- 
тьі(р) то е(ст) на кра(с)но(м) и постри(г) а оу вьіноче(с)- 
ки(и) чи(н) (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 
ФОРМИ: наз. одн. 0едосе(и) 1 (XV ст. ВОРСР 179); 

0едо(с)и 1 (XV ст. ВОРСР 179). 
Див. ще. ФЕОДОСИЙ> 

*0ЕДОСТ>Я ж. (1) (особова назва, цсл. ©єодосїа, ер. 
'в-єоббаїа): Се азь па(н) олиза(р) кирд'Ьеви(ч)... с женою 

своєю ©едосьею записоувае(м)... село доросьі(н)... стму 

великому споу намастьі(р) (!) кра(с)носе(лс)ки(и) по(д) 
лоуцко(м) (б. м. н., 1483 ВОРСР 177—178). 
ФОРМИ: ор. одн. ©едосьею (1483 ВОРСР 178). 
Див. ще *0 ЄОДОСІ Я. 
*0€ДЦО ч. (1) (особова назва, пор. Фєдорь): жаловаль 

на(м)... коурило ивано(в) сьі(н) сємєнова... на ©є(д)ца 
Мишутинича, и иа и(х) бра(т)ю, што(ж) нєхотА(т) дати ему 
ровного дєлу оу во(т)чинЬ (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: знах. одн. 0є(д)ца (1495 ВК). 
Див. ще ФЕДОРКО, ФЄДЬКО. 
0ЄДТ>КО див. ФЄДЬКО. 
©ЄДЬКОдш. ФЄДЬКО. 
*6Е0Д0РА ж. (1) (особова назва, гр. -в-еобоора): А писаль 

Ивашко Петровичь, писарь кнегини Ивановое Кобрьш- 
ское ©еодорьі (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: рад. одн. ©еодорм (МОЇ АкВАК III, 2). 
Див. ще ФЄДОРА. 
0ЕОДОРОВАЯ ж. (2) (особова назва): И тоть листь слу¬ 

га кнегини ©еодоровои передь нами положили (б. м. н., 
1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. ©еодоровая (1498 АЛМ 169); род. одн. 

©еодоровои (1498 АЛМ 169). 
Див. ще ФЄДОРОВАЯ. 
*0ЄОДОРТ> див. ФЄОДОРЬ. 
©ЄОДОРЬ див. ФЄОДОРЬ. 
0ЕОДОСЕЙ див. ФЕОДОСИЙ. 
*0€ОДОСІЙ див. ФЕОДОСИЙ. 
*0€ОДОСЇЯ ж. (3) (особова назва, гр. ■6’Єоббаіа): я 

Семени с колковь... уписали есми вь доми Пречистой Бо- 
гоматери Печерскому монастьіру родители наїли Іоана 
Ірину ©еодосїю Василїя (Київ, 1398 ДГПМ); Се я па(н) 
олизарь кирдеевичь... и сь своєю женою ©еодосїею, за- 

пи(соу)вае(м)... ись своего двора десятиноу... ки стомоу 
спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: знах. одн. ©еодосїю (1398 ДГПМ); ор. одн* 

©еодосїею (1487 ВОРСР 178). 
Див. ще *вЕДОСТ>Я« 
10ЄОДСЄЙ див. ФЕОДОСИЙ. 
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вЄОКТИСТЬ, вєоктисть, вЄОКТИСТ ч. (42) 
(особова назва, цсл. вєоктїсгь, гр. 'О-еохтїато^): а при 
то(м) бьши мартоури... на(ш) митрополи(т), кир вєок- 
тисть (Сучава, 1455 Сові. II, 562); мм стефа(н) воєво(д)а... 
потвьрдили єсмьі... монастироу о(т) нЬмца... гдє єсть... 
молебнії? ь нашь, ки(р) по(п) еєо(к)тисть, даанїє и по- 
твьрж(д)єнїА д'Ьда нашєго (Ясси, 1500 Сові. 8. 230). 
ФОРМИ: наз. одн. вєоктисть, вєоктисть, вєоктист, 

вєо(к)тисть, вєо(ктис)ть, вєо(к)тисть (1455 Сові. II, 562; 
1456 Сові. II, 583; 1460 ВИ І, 41; 1462 ВО І 56; 1464 ВИ 
І, 83; 1470 ВО І, 141; 1471 Ви І, 158; 1487 ВО І, 312; 1488 
БО І, 347; 1500 Со5/. 5. 230 і т. ін.); род. одн. вєоктиста, 
0єо(к)тиста (1455 Сові. II, 540; 1456 Сові. II, 569; Мік. 
213; 1458 ВО І, 6; 1459 ВО І, 27; Сові. 8. 22; 1460 
515; 1468 ВО II, 306; 1472 ВО І, 170; 1488 ВО І, 347 і т. 
ін.); дав. одн. вєоктистоу, ТНеокїу$іи (1461 ВО І, 45; 
1465 ОЬ 176); ор. одн. вєоктистомь, вєо(к)тистомь, вєок- 
тисто(м) (1456 ЗСФ; 1471 ДГСМПБ; 1472 ВО І, 169). 
Див. ще ТЄОКТИСТЬ. 
*0ЕТИМЬЯ ок. (2) (особова назва, пор. цсл. ©еотима): 

А дали есмо напредь речоной паней Костюшковой ©ети- 
мьи... зверху в ьшисаное им'Ьнье (Луцьк, 1452 АкЮЗР 1,21). 

ФОРМИ: дав. одн. ветимьи (1452 АкЮЗР І, 21). 
*вИЛАР€ТЬ див. ФИЛАРЄТЬ. 
*0ИЛИПОВЬЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): Олисє(и) землю дє(р)жить ©илиповь- 
щиноу а с тоє зємли дана дасть три(д)цать грошє(и) а вєд~ 
ро медоу а двє коуници полюдия (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
93). 
ФОРМИ: знак. одн. вилиповьщиноу (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
*0ОМА ч. (8) (особова назва, цсл. ©ома, гр. -вчора, 

гебр. ТЬогпаз): Азь... именємь стєфань... коупи(х) сь 

тєтраєу(г)ль за своЖ дшЖ... и братїи мои(х) іоанна и еомл 
(б. м. н., 1401 ЗКЄ); а на то є(ст)... вЬра пана вомьі вєрєш- 
чака, вЬра пана костЬ (Сучава, 1443 Сові. II, 180). 
ФОРМИ: род. одн. -0-омьі (1438 Сові. II, 27; 1443 Сові. II, 

120, 129, 132, 141, 180; ПГСММ); знах. одн. вомЖ (1401 
ЗКЄ). 
Див. ще ТОМА, ХОМА. 
*0РАНЦИКЬ див. ‘ФРАНЦИКЬ. 
*0РАНЦОКЬ ч. (1) (особова назва, пор. Францишєкь): 

0ранцо(к) жалобоу оучини(л) (XV ст. ВС 21). 
ФОРМИ: наз. одн. враицо(к) (XV ст. ВС 21). 
Див. ще ФРАНЦЄКЬ, ‘ФРАНЦИКЬ, *ФРАНЦИШ€КЬ 

ДОДАТОК 

* БРАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. брати) воювати, бороти¬ 
ся: я сльїшєвши доброє здоровиє вашєи мл(с)ти... о томь 

бгоу хвалоу даємь а ср(д)цємь срадоуємсА заноужє борю 
колма и могоумь досигатя нашими людми (б. м. н., 
1484—1486 ГСПТЗ), 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. борю (1484—1486 ГСПТЗ). 
ВОСТАГАТИ дієсл. док. (1) (цсл. вьстАгати) (добитися 

судом) висудити: ТАгаль сА пЬнко коунашєвичь ис вє- 

рещакомь Боутєвичєм о гай... и о землю и помогль Бгь 
Пішкови востАгати оу вєщаки (!) Кокожє (!) бьівь Коуна- 
шєвичов извЬка (б. м. н., 1369 ПСЧК). 
ФОРМИ: інф. востАгати (1369 ПСЧК). 
Див. ще ТА ГАТИ 1, ТА ГАТИ СА. 
*ГВОЗДЬ ч. (1) цвях, гвіздок: острьіи гвоз(д)ь прошєль 

бьі сквозє его сєр(д)цє (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
ФОРМИ: наз. одн. гвоз(д)ь (1484—1486 ГСПТЗ). 
ДОСИГАТИ дієсл. недок. (1) (здійснювати) досягати: 

бо я сльїшєвши доброє здоровиє вашєи мл(с)ти... о томь 

бгоу хвалоу даємь а ср(д)цємь срадоуємсА заноужє борю 
колма и могоумь досигати нашими людми (б. м. н., 1484—- 
1486 ГСПТЗ)., 

ФОРМИ: інф. досигати (1484—1486 ГСПТЗ). 
Див. щ> ДОСЯГНУТИ. 
ДРОУГЬ ч. (4) друг: и в доко(н)чаньи написано хто бьі 

тобЬ дроугь тои|на(м) дроу(г) а хто тобЬ нєдроугь той 
на(м) нєдроугь (б. м. н., 1495 ПЛПС)\ и тьі бьі брать 
нашь помня докончанїя, какь межи нась записано 
другу другомь бьіти а недругу недругомь (б. м. н., 
1496 ОКИВ). 
ФОРМИ: наз. одн. дроугь, дроу(г) (1495 ПЛПС)\ 

дав. одн. другу (1496 ОКИВ)\ ор. одн. другомь 
(1496 ОКИВ). 
ЗМЄШКАТИ дієсл. док. (1) (стч. гтпезкаіі, стп. гшіезг- 

кас) (тимчасово) побути, пожити, помешкати: и мито длА 

тебе брата... вєл'Ьли есмо имь при нашои кнгни єЬ мл(с)ти 
на ча(с) змєшкати (б. м. н., 1495 ПЛПС). 
ФОРМИ: інф. змєшкати (1495 ПЛПС). 
Див. ще МЄШКАТИ, ПОМЄШКАТИ, ‘ПРОМЕШКАТИ. 
ИЗДАЛЄЧЄ присл. (1) (цсл. издалєчє) здалека: Госпо(д) 

мои издалєчє сльгшєвьши вашєи мл(е)ти и о... сноу вашєи 

мл(с)ти бгоу хвалоу дасть (б. м. н., 1484—1486 ГСПТЗ). 
Див. ще ДАЛЄКО, ДАЛЄЧЄ. 
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